
A nul VII •  Nr. 1487 M iercuri, 11 octom brie 1995 8 pagini 6  200 le i

CONFORM TAXELOR STABILITE  

DE UNIVERSITATEA PETROŞANI

-V

puţin în decada anteri
oară acestui moment, am 
avut. cel puţin, imediat 
după schisma decembris
tă, .'stenica iluzie că am 
câştigat dn bun pe care-1 
doream, îl meritam şi 
îl aşteptam fremătând : 
Libertatea. Libertatea de 
4 ne exprima, de a fi cq» 
rect .informaţi. într-o 
suflare, libertatea care 
ne-ar permite o şedere 
confortabilă în selecta 
sofa a democraţiilor 
consacrate.

încet, încet, însă, ilu
ziile se dizolvă în mlaş
tina realităţilor democra
ţiei originale. Suntem 
posesorii unei libertăţi 
care, vedem, ne scapă 
printre degete, alterân- 
du-şe. continuu din mo
mentul întâi al vremuri
lor fără Ceauşeşco şi 
până în prezent. S-ar 
putea pune. mucalit, în 
trebarea, bine dom’le, 
clar cine şi cum sapa 
carii în libertatea ro
mânilor? Lucrurile sunt 
îndeobşte cunoscute. Nu 
da muit, prin noile pre
vederi ale articolelor 
205—205 din Codul Penal, 
a fost aplicat un ..fault" 
grosolan libertăţii -de 
exprimare prin presă. 
Practic a tont .aleasăk gre-, 
şit pet*soatia 'care tre
buie apărată. Legiuito
rii. • în loc să sprijine 
actul de presă menit să 
dezvăluie corupţia şar- 
lat&nin şi lâudSroşoniile 
electorale, aplică un 
..dublu Nelson“ prea 
curiosului ziarist, scormo
nitor ‘după dreptate. Mai 
mult chiar, furicţioharii 
publici au -fost astfel do
taţi, cu o armă juridică 
redutabilă : pe baza sim
plei.. acţiuni în judecată 
pentru „calomnie" . omul 
de presă primeşte eti
cheta de inculpat îna
inte de audierea jude
cătorească .Ca la noi ta 
nimeni! Se pare că pu
terea. dar nu numai ea. 
este "pusă pe rele mari

» i
— :.t

de care se va putea tra- \ 
ge după „nevoi", se pot 4 
camufla tot felul de 1
fărădelegi. Şi atunci să 1
te ţiî române, corupţie şi ( 
matrapazlâcuri. Odată ’ 
presa „domolită", even- ţ 
tualele voci solitare ce 4 
se vor face auzite cri- } 
ticând vor putea fi stri- 1 
vite în -tăcere cu leje- 4 
ritate. Despre libertatea t 
de informare a româ- ? 
nului, ce să vă mai spu- 1 
nem? Ar putea părea  ̂
hilar, dacă n-ar fi îngri- i 
jorător faptul că declara- J 
ţiile oficiale se îndepăr- \ 

.tează tot mai mult de 1
realităţile din teren. A- /
tata timp cât guvernul V 
Văcăroiu anunţă că „ra- 4 
portul dintre câştigul sa- i 
larial şi preţurile de V 
consum a evoluat ■ pozi- \ 
tiv. do Ia lună la lună" 4 
declarând apoi că sală- ) 
riile au crescut cu 53 ia j 
sută şi preţurile cu 29 de ( 
procente, nu ne prea vine i 
să râdem, .ştiind -foarte:; 
bine că lucrurile nu stau ţ 
aşa. In realitate preţu- 4 
rile au crescut cu 100 la < 
sută, iar salariile . cu-1 
doar 25 procente. rp- ţ 
mânui gâfâind din greul 
sub ţx>vara acestor pre- ) 
ţurj cârc 'saltă de la- o ,| 
zi la alta. 4

Concluzia ar fi una i 
singură : se strânge şu- I 
rubul. De aceea, că tot a \ 
început campania elec- 4 
torală, ar fi bine să ne |  
asigurăm la spate c u 1 
românismul nostru şi 
apoi,' calmi şi înţelepţi, 
să învăţăm a . recunoaş-.'. 
te, dintre cei ce no • 
..curtează", pe cei buni, 
dintre „patrioţii" de du
minică, lăudăroşii -elec-. 
toraii sau corupţii care 
strigă „Jos. corupţia!". 
Dacă nu facem asta, ne 
vom îmbolnăvi de o 
boală grea, un sindrom 
al libertăţii perisabile, 
care odată declanşat va 
fi foarte greu, dacă nu 
imposibil, de vindecat.

ADRIAN SAl AGEAN (

lntr-o şedinţă dc Senat din Universitatea 
Petroşani, desfăşurată după deschiderea oficială a anu
lui de învăţământ superior 1995—1996, s,a stabilit
cuantumul taxelor şcolare în temeiul Ordinului 5026 al 
Ministerului învăţământului, elaborat în spiritul Legii' 
învăţământului. Din acest an universitar, studenţii din 
Petroşani vor plăti următoarele tax e :

•  înscrierea la concursul de admitere — 15 000 Iei* *,
•  înmatriculări, reînmatriculări — 10 000 ici;
•  reexaminări — 20 000 lei de examen ;
•  repetarea examenului de licenţă — 50 000 lei 

pentru sesiune ;
•  repetarea examenului de absolvire — 40 000 lei 

pentru sesiune ;
v V:. •  rfepetenţic —  700 000 Iei.

Aceste taxe sunt la nivelul minim.
-In Universitatea din Petroşani s u n, t peste 

200 dc studenţi repetenţi ţi exmatriculaţi, care pot repe
ta anul numai după ce plătesc abeste taxe. Deşi a în
ceput noul an universitar, aproape 200 de studenţi nu 
şi-au terminat, examenele, deoarece au, din motive di
verse (medicale), sesiune prelungită. Se apreciază că 
acest sistem de taxe îi va determina pe studenţi la o 
Pregătire sistematică. (TIBERIU SPATARU).

* » • • • •

Tulnicărele din Biăi 
jeni, îndrumate dc 
educatoarea Cornelia 

' Marta. ş, ;. ‘
Foto PA VEI. LA ZA

în organizarea Consi
liului judeţean Hune
doara şi a Societăţii Co 
merciale „Universal" SUI. 
Deva (manager, sirrg Au
rel Miclea), (lin Deva. la 
Hotelul-Restaurant ..De 
cebal". din munit.ipnil 
reşedinţă xle judeţ, a a- 
vuti loc. luni. 9 tic 
tonţbrie a.c.. un simpo- - 
zion ţie prezentare a 
produselor firmei ame
ricane SWEPCO, prin 
filiala -sa din. Bucureşti 
(diteetor, ing. Alexandru 
Sosievici). <,

Au participat directori

StMPJZION
u unor societăţi corner 

cinic şi firme particu
lare de construcţii. 
lîAGOÎ-uri si unităţi de 
aprovizionare şi desfa
cere. şefi de comparti
mente de ia Consiliu! jiu 
deţenn Hunedoara, zia
rişti din presa scrisă şi 
audiovizuală.

Reprezentanţii .din . ca
pitala/ai firmei SWEPCO 
au prezentat —  verbal, 
pe casete video şi prin 
mostre — produsele pe

care această firmă le 
desface' în România, ca
racteristicile lor fizico 
dumice, procedeele dc 
utilizare, ca şi modul de 
achiziţionare si preţurile 
practicate.

Cei prezenţi au pus 
întrebări şi âu primit 
răspunsuri. ■: au stabilit 
bazele unor viitoare co
laborări cu f i  r m a 
SWEPCO, în domeniul 
de activitate a l , aceste
ia, respectiv: construc
ţii civile şi industriale 
şi lubrifianţi industriali. 
(Dumitru Gheonea)

•  SARAIEVO. — Auto. 
rităţilc bosniace au a- 
nunţat. luni scara, că au 
decis să respingă intra
rea în vigoare a acordului 
de încetare a  focului în 
Bosnia—Herţegovina, de
oarece condiţiile stabilite 
nu au fost îndeplinite.

•  BELGRAD. — Gene
ralul Dragomir Miloşcvlci, 
comandantul forţelor sâr
bilor bosniaci din zona 
Saraievcţ, a afirmat, luni, 
că sârbii bosniaci vor res
pecta încetarea focului.

Un val infracţional 
tot mai mare

— ——; ■ i g  i ^
Interviu cu dl locotenent colonel IOAN D AVID, 

şefu l P o litie i m unicip iu lu i Petroşani

— Cam cât o fi trecut 
domnule David dc • la 
precedenta noastră întâl
nire ?

— Să tot fie vreo ju
mătate de 1 an, nu ?

— Probabil. Iar într-o 
jumătate de an se pot 
întâmpla multe. La poliţia 
din Petroşani care sunt 
noutăţile ?

— Vă spun doar una 
dar, care, practic, acope
ră întreaga noastră ac
tivitate : creşte în conti
nuare valul infracţional 
care s-a abătut peste noi 
începând cu 1999.

— Face faţă poliţia de 
aici acestui fenomen ?

— Desigur, dar nu-i u- 
şor deloc. Avem o sche
mă de funcţionare destul 
de redusă faţă de cerin
ţe şi nevoi, care. la rân-

dar vor răspunde la even
tualele atacuri musuima-

•  NEAPOLE. — Un bun. 
ker de control şi coman
dă al sârbilor bosniaci a 
fost distrus, luni după- 
amiază, în cursul -unui 
raid efectuat dc avioane 
ale NATO, care au acţio
nat în sprijinul Forţei de 
Protecţie a Naţiunile Uni
te  (FORPRONU), în re
giunea Tuzla, din nor- 
dul Bosniei — a anunţat 
comandamentul din Nea- 
polc al NATO. S-a pre
cizat că acţiunea a fost 
efectuată de şase avioane, 
care au lansat zece bom
be ghidate prin laser fi 
patru rachete.

dul ei, cuprinde mulţi lu
crători tineri, dar şi lo. 
curi libere. Important 
este că se face faţă, şi 
nu oricum. Firesc, efor
turile sunt mari.

— Deci fenomenul in
fracţional, în ansamblul 
lui, creşte şi iar creşte. 
Nu există nici un > semitei 
că s-ar puteâ opri ? (Seva 
care să bucure cetăţea. 
nul, omul de pe stradă!

Motive ar mai fi, 
pentru că,-deşi la un ni
vel destul de crescut, une
le categorii de infracţiuni 
se menţin. îmbucurător 
este însă că au scăzut in
fracţiunile săvârşite eu 
violenţă. In trimestrul IU 
al acestui an, avem 13 
asemenea infracţiuni,- fa
ţă de 40—50 în aceeaşi 
perioadă a anilor trecuţi.

— Care este explicaţia?
— Prezenţa mal eficien

tă a poliţistului în teren, 
îa mijlocul oamenilor, a . 
poi depistarea şi reţi
nerea cu mare op’eratiyf. 
tate a celor ce aii săvârşit 
astfel de fapte. Nu mai 
au timp de altele.

A consemnat.
VALENTIN NEAGU

(Continuare în pag. a 4_a)
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•  Sf, Ap. Filip; Suv. 
Teofan Mărturisitorul; 
Sf. Mc. Zenaidâ |

•  1866. Poarta Oto
mană^ emite firmanul de 
învestitură al lui Carol 
I, prin care recunoaş
te perpetuitatea unirii 
celor îiouă ţări româ
ne ;

•  1916 (11-2? oet.). Are 
loc prima bătălie de la 
Oituz. Ofensiva inami
cului este oprită;

•  S-hu născut s in 
1825, scriitorul elveţian 
GONRAD MEYER (m. 
1895); în 1875, poetul 
ŞT. O. IOSIF (m. 1913);

•  Soarele răsare la 
ora 6,25 si apune Ia 
17,59 ;

0  Au trecut 283 de 
zile din an: au rămas 
82 ;
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Un proces inedit fa Deva
Vineri, 6 octombrie a.c,, 

la Tribunalul Judeţean 
Hunedoara—Deva a avut 
loc al doilea ţermen în 
procesul înaintat de către 
P.A.S, şi managerul So
cietăţii ,,Transilvania"
S.A. Deva împotriva A- 
dunării Generale a Ac
ţionarilor, de la această 
in s titu ţie ----F.P.P. Bu
cureşti şi F.P.P. 1 Banat
— Crişana.

Motivul principal al 
acţiunii în -instanţă îl 
reprezintă hotărârea luată 
în 3 V 1995 de către re
prezentanţii celor două 
fonduri — Ana Szegedi, 
Dumitru Petcu F.P.S. 
şi Adrian Gheorghe Torni
— F.P.P. I Banat Cri, 
şana, de divizare a so, 
cietăţii pe strUettira lo
caţiei de gestiune şi în- 
chirierilorăţiotrivit Nor
melor Specifice de pri
vatizare în comerţ şi 
turism,, elaborate de 
F-P.S. în 1994»

Prin acţiunea înaintată 
la Tribunalul judeţean 
care face obiectul dosa
rului nr. 2082/65, —,
PAS-ul şi managerul S.C. 
„Transilvania" S.A. De
va solicită anularea ho
tărârii prin care s-a de
liberat divizarea socie
tăţii, pe structura loea - 
ţiei de gestiune şi a în
chirierilor şi înfiinţarea 
de noi societăţi hotă

rârea fiind considerată, 
în opinia reclamanţilor,- 
contrară legii.

Vineri S-a depus o 
întâmpinare din partea 
F.P.S. Bucureşti, un nou 
termen fiind stabilit pe 
3 noiembrie a.c.

Deşi Societatea Co
mercială „Transilvania" 
S.A. Deva este nomina
lizată „ca societate ce 
urmează a se privatiza 
potrivit Legii 55/95“ pri
vatizare in masă, totuşi 
A.G.A. a trecut la o a 
doua divizare — înfiinţa
rea societăţilor Translm 
S.A. şi Bachus S.A. — 
diminuând patrimoniul so
cietăţii Transilvania, în
scris în Monitorul Ofi
cial.
• La cea de a, doua di
vizare, A.G.A. a uitat un 
element esenţial şi anume 
că se află pe rol un alt 
proces — nesoluţionat — 
Intre Casina Deva şi 
S. C. Transilvania, care 
vizează proprietatea a- 
supra edificiului In care 
In prezent funcţionează 
complexul Bachus.

Or, într.o asemenea 
situaţie, hotărârea A.G.A- 
— vizând a doua divi
zare —, nu poate să fie 
aplicată asupra Unui pa
trimoniu căruia nu i s-a 
definitivat natura pro
prietăţii.

Intru pro hienele grele 
-■ eu (Sfiterimt eonfrţwrtăte 

primăriile, a căror . ,  8«- 
lâţionară se mtşcS destul - 
de anevoios,'  cea privind 
aplicarea Legii 18/1991 de
ţine locul principal. Ex
cepţie nu face nici situaţia 
întâlnită la Primăria co
munei Sântămăria-Orlea. 
Discutând cu dna Corne
lia Dobrean, primar, am 
notat că din cele aproape 
800 titluri de proprietate 
ce trebuie să fie elibe. 
rate proprietarilor de pă
mânt din satele comunei, 
proprietarilor li s-au în
mânat până la începutul 
lunii octombrie a.c. abia 
206. Din spusele inter
locutoarei a rezultat că 
acţiunea s-a întârziat în 
unele sate datorită lipsei 
sau deselor schimbări ale 
topografilor. Dacă lucră
rile sunt în diferite faze 
Ia Săcel, Bărăşti, Sînpetru 
şi în alte sate, la Balo- 
mir încă nu s-a făcut 
nimic, fiind slabe speran
ţe pentru acest ari, * ne
existând topometrist dis
ponibil care să acopere 
nevoile acestei ultime lo
calităţi amintite; 

întrucât unele semnale

îiţ- l e g a ţ i  cu necazli 
ivite la împărţirea 
mâiţtulttj f-au primit şi la 
redacţia ziarului nostru, am 
solicitat dnei Dobrean să 
abordeze şi acest subiect 
mal puţin plăcut. Deoare
ce .pentru construcţiile 
hidroenergetice din zonă

, ha, aflatâ în litigiu cu 
Primăria oraşului Haţeg. 
Dacă iniţal s-au utilizat 
fotogramele de folosinţă, 
proprietarii de drept ai 
pământului doresc să fie 
luat în considerare hota
rul administrativ, aşa cum 
arată hărţile existente, ei

s-a diminuat cu circa 209 
ha suprafaţa de pământ 
ce revenea proprietarilor 
de drept, a trebuit să se 
facă diminuări cu circa 49 
la sută, întrucât nu e- 
xistă terenuri în rezervă. 
Acum numeroase semne 
de întrebare se ridică 
privitor la proprietarii care 
sunt situaţi in satele 
Subcetate şl Bucium, pen
tru care nu s-a dat încă 
decret de expropriere. O 
soluţie acceptabilă va tre
im i găsită, fără îndo
ială. cât mai repede po
sibil.. ' '

O marc durere există şi 
privitor la situaţia unei 
alte suprafeţe de 91 de

deţinând documente le
gale în acest'sens. A. 
ceastă chestiune .foarte 
importantă necesită o re
zolvare grabnică, întru
cât unii proprietari do
resc să-şi facă diferite 
construcţii pe terenul ce 
le aparţine, dar nu au 

. încă această posibilita
te deoarece primăria de 
la Sântămăria-Orlea nu 
dispune de programul de 
urbanism general. Dna 
Dobrean crede că, prin 
bună înţelegere între cele' 
două primării, se pot a- 
duee corecturile necesa
re.

Desigur — am înţeles 
din discuţie — clarifi

carea problemelor legate 
de aplicarea XegH 
1991 macină cea mai 
parte a timpului de mim. 
că al primarului, cu 
te că locuitorii şi a l 
gătorii aşteaptă să le 
soluţionate şi alte pro. 
bleme considerate de «  

: presante. Pe bună drep
tate, fiecare consideră căi 
problema lui e cea mai] 
dureroasă şî nu suferă a-j 
mânare. Dacă unii şi-au 
primit pământul şi titlul 
de proprietate, acum nu-1 
mai interesează că, totuşi, 
mai sunt peste 70. la suta 
dintre proprietarii de pă
mânt din comună căro
ra nu li s-ău înmânat 
aceste titluri. Ca, urmare, 
dincolo de grijile pentru 
gospodărirea localităţii, de 
demersurile şi de acţiu
nile concrete pentru ex
tinderea alimentărilor cu 
apă şi canalizării, de in
troducerea gazului metan 
şl altele, rămâne ca 
foarte importantă preo. 
cuparea şi grija ca apli
carea Legii 18/1991 să nu 
fie prea mult tergiver
sată.

N1COLAE TtRCOB

Şcoala din Sîntuhalm nu-şi

CORNEL POENAR

II ANUNŢ PUBLICITAR
|  -v SOCIETATEA COMERCIALĂ 
j „BAeHUS“ SA DEVA

I cu sediul în Deva, ' Piaţa Unirii, nr, 1,
judeţul Hunedoara _

|  ■ Organizează în data de 25 octombrie § 
j 1995 " J

11 ...C  J*. **& »•-, |

|  în vederea întocmirii raportului de f  
|  evaluare pentru privatizare. |

I Ofertele se primesc până în data de I 
23 octombrie, ora 10, la sediul socie- i  

I tăţii. ■ I
| Participanţii trebuie să aibă atestatul 1 
* ANEVAR. |

In preajma fiecărui în
ceput de an şcolar arun
cam în trecere o privire 
spre Şcoala Primară din 
Sîntuhalm.- Impresia era 
de fiecare dată aceeaşi — 
o instituţie îngrijită, unde 
combustibilul era asigu
rat pentru întreaga pe
rioadă a anotimpului fri
guros. Am vizitat de cu
rând această şcpală în 
care verdeaţa iederei (vi
ţei sălbatice) ce acoperă 
pereţii se îmbină fericit 
cu galben-maroniul frun
zelor şi al nucilor ce se, 
scutură din nucul ^enorm 
din curte. Lemnele de 
foc se aflau la Jocul lor. 
în "şcoală este ' introdusă 
apă curentă, grupul sani
tar era curat. Acest lu
cru este esenţial în pri
mul rând pentru o şcoa
lă ! In sălile de clasă 
şi de grădiniţă a înce
put să se facă focul.

Stăm de vorbă cu ţlna 
învăţătoare Cornelia Igna. 
aflată de 33 ani la ca
tedră. Pentru dânsa.'- lu
crurile şcolii sunt clare, 
ştie de unde să le în
ceapă, cum să le rezol

ve. Localnică fiind, şcoa
la i-a fost a doua familie.

— Cum aţi început noul 
an şcolar ?

— Sperăm că bine. De 
reparaţii la sala de clasă 
n-a fost nevoie. Proble
ma s-a ridicat în eazul

Şcolile  prim are 
de sat... n icidecum  

pe post de 
cenuşărese !

grădiniţei care funcţio
nează în aceeaşi clădire. 
Şi până acum a fpst 
grădiniţă, dar n-au prea 
fost copii. De anul a- 
cesta, 28 preşcolari vin 
zilnic Ia grădiniţă. Spa
ţiul de funcţionare este 
suficient, noi punându-le 
la dispoziţie trei camere 
— o sală de clasă propriu- 
zisă. una de joacă şi O 
altă de primire. Dar, a- 
cest spaţiu a necesitat re
paraţii — zugrăveli, lu
crări de vopsltorie şl 
igienizare.

— Cine v-a asigurat ma
terialele 7

— Consiliul local Deva,

fapt pentru care îi mul
ţumim. In ce priveşte 
mâna de lucru, am apelat 
la sprijinul părinţilor, mă 
gândesc la Corina Igna şi 
la alţii, care au răspuns 
cu multă căldură (e vorba 
de oameni calificaţi, ca- 
pabili să execute lucrări 
de zugrăvit şi vopsitorie) 
Grupurile sanitare sunt 
separate pentru fete şi 
băieţi. Apa curentă, a 
fost introdusă în şcoală 
încă din 1980. 1

— Care este situaţia
manualelor?

— Am primit toate ma.
. nualele.

iată O dovadă a inte
resului învăţătoarei Cor. 
nelia -fgna. dar şi al In
spectoratului Şcolar Ju
deţean- în plus, în Şcoala 
Primară din Sîntuhalm se 
introduce gazul metan,
proiectul întocmindu-se la 
timp. Aşadar, într.o
şcoală ridicată in 1929 de 
către localnici, acum se 
introduce gazul metan! Şi 
mai trebuie să recunoaş
tem că şcoala arată bine, 
nu-şi trădează vârsta !

MINEL ro d ea

la PUNR 
Brad

Subfiliala Brad a PUNR 
convoacă adunarea ge
nerală de dare de seamă 
şi alegeri, joi, 12 octom- | 
brie 1995, la sala de şe-j 
dinţe a primăriei. Sunt 
invitaţi membrii subfi
lialei, simpatizanţi ai 
PUNR din zonâ. Accesul; 
presei este liber. (Praf. ] 
V. Vulturar). j

MULŢUMIRI

ADRESATE

SPONSORILOR

Direcţia judeţeană pen- 
tru agricultură şi ali
mentaţie adresează, pe a» 
ceastă cale, mulţumiri tu . 
turor sponsorilor — a- 
genţi economici din a» 
gricultură şi di» alte sec. 
toare, care au contribuit 
la reuşita recentei ex 
poziţii—târg, ce a  avut 
loc la Baia de Criş. (N.T.).

w
0 5
0 5

w
• te*ca
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p
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6.30 Seriale desene a 
nimate; 9,05 Sprmgfield 
Story (s): 10,05 Santa 
Barbara (sR 11.68 Fru. 
mos şi bogat <s); 11-38
Vremea dorinţei (s); 12.00 
Preţui t  fierbinte (cs);
12,30 Duelul familiilor 
(cs); 13.00 Magazinul a- 
miezii: 13J» Petele de 
aur (siteom); 14.00 Pasi
unea ei e crinfâ fs.p.);
15,00 Bar bel Schafer tată. 
show; 16.00 Bona Christcn 
talksbou; 17,00 Hans 
Mciser talkshow; 18.00 
Jeopardy! (cs|; 18,30 fo
ire noi <s)î 19.00 O fa
milie foarte drăguţă 
(s.'r): 19,45 Ştiri, meteo, 
sport: 2010 Exploziv — 
magazin; 20,40 Vremuri 
bune si rele.

7,00 Ştiri; 9,45 Show
ul lui Mauririo Costanzo 
(r); 12210 Forum (show);
14.00 Ştiri; 14,25 Cotidi
ene (show); 14,40 Bea ut i- 
ful (r); 15,15 Casa Cas-
tagna (show); 16,30 Dă
daca (s); 17,00 Desene a- 
nimate; 19,00 OK, preţul 
e corect (cs); 20,00 Roata 
norocului (cs); 21,00 Ştiri; 
21.25 Circuli zvonul 
(show); 21 40 Film; 23,45 
Ştiri; 0,15 Show-ul lui 
Mau ii zio Costanzo; 2.30 
Cotidiene (r); 2.45 Cir- 
culă zvonul (show/r);
3.00 Revista presei; 3,30 
Cin-cin (s); 5,30 Târget 
(magazin).

6,30 Germtuua ari di. 
mineaţft; 8,30 Brunei» — 
TV (magazin TV); 10,30 
Cannon (s,p.); 41,00 Insula 
fanteziilor (s) ţ 12,00 
Schwartz intervine (s/ 
r); 13,00 Love Boat
<s«a.); 14,00 Trapper John, 
M.D. (s); 15,00 Cagncy şi 
Lacey (s.p.); 16,00 Star 
Trck (s. SF.); 17.00 Bay. 
watch (s.a.); 18,00 Fami
lia: Partridge (siteom);
19,00 Totul sau nimic 
(cs); 20,00 Ştiri. sport, 
meteo; 20,30 Roata noro
cului (cs); 21,00 Comisa
rul Rex (s); 045 Supra
vieţuitorii (w, 5UA, 1969); 
2,20 Star Trek (s/r); 3,10 
Hunter (s.p./r).

Kt tar - * I

6.30 Ştiri, cu Tom BrO. 
kaw ; 7,00 Ştiri W N; 7.30 
Hoţii şî afaceri (docu
mentar); 10,00 comerţ 
TV; 11,00 Piaţa euro
peană; 16,00 Piaţa ame
ricană ; 18,30 Pulsul afa
cerilor az i; 19,30 Spaţiul 
— o aventură america, 
nă (do); 21,30 Dateline
internaţional; 22,30 Ştiri 
ITN; 23,00 Show-ul 
serii, cu Jay Leno; 0,00 
Sport la NBC; 1,00 Bu
letin bursier ; 2,00 Real 
Personal; 2,30 Show-ul 
serii, cu Jay Leno; 4,30 
Real Personal; 5,00 Hă. 
tellnc —  internaţional;
6,00 Ruletin bursier; 6,10 
Oferta pieţei. •

9,30 Aerobic; 10,30 
Gimnastică ritmică; 11,30 
Trîâtlon •  Pro Taur •— 
Fidji;  12,30 Moto-cros ;
13.00 Miigarinul spor
turilor cu motor; 15,00 
Şah •  Campionatul Mon
dial 1995; 15,30 Şnooker
•  Liga Europ. *95 (re
luare); 17,30 Călărie •  
Cupa Mondială ta sări
tori ’96 — Aarkus; 18,30 
EMatlen; 19,30 Moto •  
Magazin Grand P rix ;
20.00 Auto § Magazin
Formula 4 ; 20;30 Buletin 
de ştiri 1; 21,00 Box •
Prime Time Boxing; 23,00 
Fotbal •  Meciuri din 
preliminariile C.K. 1996 
(înregistrare).

7,00 Casa Deschenes (s)î
7.30 Teledimineaţa; 9.35 
Bibi şi prietenii săi (se
rial); 10,15 Magellan 
(magazin); 10,45 La re
vedere; 11,15 Al chtcl. 
lea post; 11,45 Trimis 
special (r); 13,10 Moda 
(magazin); 13,45 Jurnal; 
F3; 14,05 Luminile.-, (r);
14.30 Australia (fir); 16,30
Casa... (r); 17,15 Maga
zin culinar; 17.30 Bibi şi 
prietenii săi (r); 18,45
Campionul (cs); 20,30
Jurnal belgian; 21,00 
Să nu visăm (rep.); 22,00 
Telescop (magazin); 23,40 
Fiicele Iul Caleb (s); 
040 Jos măştile (maga
zin).
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|  CUVÂNTUL LIBER

O partidă aşteptată  

ş i urm ărită cu un'real in teres

România -  Franţa
în ţara noastră, dar îndeosebi în 

Franţa întâlnirea de pe stadionul i-» 
Ghencea, dintre România şi Franţa, 
este aşteptată cu , un mare interes de 
suporteri, specialişti şi ziarişti. Presa 
franceză a publicat, pe spaţii largi, tot 
ce s*a putut afla despre pregătirile din 
c0e 2 tabere» Interesul . manifestat' se 
poate deduce şi după numărul im. 
presionant de ziarişti străini ce vor 
u r  m ă r i  la faţa locului — peste 
90 de mânuitori ai condeiului, reporteri 
radio şi TV din Franţa, dar şi câte 1 
până Ia 3 din Anglia, S.U.A., Brazilia 
şl Japonia! Din Franţa vor sosi VIP-uri, 
sponsori, suporteri care se apropie de 
500. La casele clubului Steaua s-au pus 
în vânzare 18 000 de bilete.

La ora când citiţi aceste rânduri,
' pregătirile sunt definitivate şi se aş
teaptă cu emoţie începerea partidei.
Francezii au nevoie de victorie, pe când 
nouă ne-ar fi suficient şi un egal pen- 
tru a fi deja calificaţi în Campionatul 
European, ce va avea loc anul viitor, 
în Anglia. Ai noştri mizează pe victo. 
rie, dar şt un egal ar fi bun. E vorba 
şi de palmares. Un meci cu Franţa va 
fi mediatizat pe larg, în toată presa !

Din echipa noastră nu vor lipsi Stc- 
lea, D. Petrescu, Prodan,' Mihali, Gică 
PopeseU, Hagi, Lăcătuş. Puţin probabil 
că va .p u te a i  recuperat Sabău. Dar, 
până la începutul partidei, a mai rămas 

: puţin. . Sât vedem pe micul e£ran (dţ jj^. 
ora f8,5S>' Ce’ Va fi. CŞj? ţirfeai pumnii 
strânşi pentru tricolori !

SABIN CEKBU

IÂTA ŞI CLASAMENTUL „LA ZI“ :
1. BOMĂNIA
2. Franţa
3. Polonia
4. Slovacia
5. Israel
<k Azerbaidjan

5
3
3
3
2
0

0 15— 6 18
17— 1 14
13— 8 12
10— 15 11
11— 11 9
2—27 0

Azi se mai dispută partidele: Israel 
Azerbaidjan şi Slovacia — Polonia.

LA C.M, DE GIMNASTICA ;

ÎNCĂ trei medaui pentru romania i
Luni, în cadrul finalelor pe aparate, reprezen- ■

! tonţii noştri 1d Campionatele Mondiale de Gimnas- \
• tică feminină şi masculină, din Japonia, au cucerit j 
t încă trei medalii: la sărituri SIMONA AMAN AR a c  
icucerit medalia de-aur şi titlul de campioană mondia-,|j

/ V̂U V V V »W V W V W W W W V » W rtW W V W W .'.W tV W .

H A N D B A L  FEM ININ

REM IN D EV A  —  TEXTILA SEBEŞ  

23 — 19

I  Adevărat derby al seriei, în care jucătoarele de I

1*la Remin nu au lăsat nici o speranţă adversarelor.!
în min. 46, echipa deveană conducea cu 19—12, deci I 

I  nu s-a pus nici un moment la îndoială victoria echi- I 
|p e i  Remin, care a câştigat mult în maturitate, disci- I

I plină în joc, s-a îmbunătăţit în ambele compartimen- I 
te de joc. Cei doi interi au înscris 13 golurj, adică .

IToth Melinda 6; Morar Cristina 7; Cristina Rotar 7;
au mai înscris câte un gol Simona Bozan, Anîşoara 

■  Dop şi Gabrfela Cernea.
în urma acestei 

astfel:
etape, CLASAMENTUL arată

1. REMIN DEVA 5 4 0 1 115— 91 13
2. Artego Tg. Jiu •5 3 1 1 92—103 12
3. Textila Sebeş 5 3 0 2 124— 92 11
4. C.S.M. Sibiu 5 3 0 2 103— 98 11
5. Rodae Craiova .5 • O ' . <S» 0 3 94—106 . 8
6. H.C. Mureş 6 1 0 5 92—121 8
7. Nitramonia
8. Avijiijr Tg. Jiu —

5.
s-a retras.

1 1 3 74— 83 8I

• Ultima etapă a turneului are loc la 14 octombrie, 
■  joc care stabileşte campioana de toartţnă, la care eon. 
I  ducerea secţiei organizează excursie gratuită la Si- 
|b iu  I Plecarea, din Deva are loc în ziua de 14 octom-

Ibrie, la ora 7, de la Sala sporturilor. Relaţii ia tei. 
622132 sau 615505.

I
(Sibiu 22—23.' Rodae Craiova, a stat.

A arbitrat foarte bifte brigada eraioveană

Rezultatei# etapei de sâmbătă: Nitramonia Făgă- 
raş — Artego Tg. Jiu 21—21; H.C. Tg. Mureş — C.S.M.

|M. Ştcfănescu şi Gh._Ionescu.
BL ioNÎEL

I
I

I
I
I
I
I
\
I

Divizia A sar ia I

C L A S A M E N T U L

1. Electroput. :y 5 11 13— 4 16
Etapa viitoare (14 oc- 2-3. Poiana C'inip. i 4 1 2 8— 5 13

tombrie): Dunărea Că- F.C. Oneşti 7 4 1 2 9— 6 13
lăraşi —• Poiana Cîmpina; 4. Gloria Buzău 7 4 1 2 10—11 13
Metrom Braşov — Gloria 5. Dacia Brăila 7 4 0 3 10— 8 12
Buzău; Oţelul „U" Tîrgo. 6. Rocar Buc. 7 4 0 3 12—12 12
vişte — ARO C-lung; Da- 7. Oţelul Tirgovişte 7 3 1 3 19—10 10
cia Piteşti — Portul Con- 8. ARO C-iung 7 2 4 1 7— 6 10
stanţa; IEELIF Slatina — 9-10. Dacia Piteşti 7 3 1 3 10—11 10
F.C. Oneşti; Cetatea Tg. Metrom Bv. 7 3 1 3 9—10 10
Neamţ — Steaua Mizil; 11. Steaua Mizil 7 3 0 4 6— 8 9
Rocar Buc. — ElectropU- 12. Dunărea Călăraşi 7 3 0 4 10—13 9
tere; Met. Plopeni — F.C. 13. Tractorul Braşov 7 2 2 3 6— 5 8
Constant; Dacia Brăila — 14. Portul C-ţa 7 2 2 3 14—14 8
Tractorul Bv. 15. F.C. Constant 7 2 1 4 5— 8 7

16. Cetatea Tg. N. 7 2 1 4 6—11 7
17. Met. Plopeni 7 1 3 $■ 5—12 c>
18. IEELIF Slatina 7 1 2 4 9—14 5

D IV IZ IA  C -  j u n io r91
C L A S A M E N T U L

1. Vict. Călan 9 8 10
2. Minerul Bărbuteni 9 8 0 1
3. Minerul Aninoasa 9 6 2 1
4. Minerul Livezeni 9 6 12
5. Dacia Orăştie 9 6 0 3
6. Favior Orăştie 9 5 13
7. Min. Şt. Vulcan 9 5 0 4
8. Minerul Teliuc 9 4 3 2
9. Constr. Huncd. -9 4 2 3

10. Jiul Petrila 9 4 14
11. Aurul Brad 9 3 15
12. Metalul Crişcior 9 14  4
13. Minerul Ghelari 9 13  5
14. E.G.C.L. Călan 9 1 0 8
15. Haber Haţeg 9 0 1 8
18. C.F.R. Si măria 9 0 18

30— 5 2b 
50— 5 24 
26—10 20 
28—13 19 
35— 6 18 
34—14 16
21— 24 15 
23—10 14
22— 13 14
13—21 13
15—19 10 
10—25
8—23
6— 38
7— 47 

10—65

Rezultatele etapei de 
duminică : E.G.C.L. Că
lan — Favior Orăştie 0—2; 
Min. Şt. Vulcan — Min. 
Aninoasa 1—5t Jiul Pe
trila — Min. Teliuc 2—1: 
Victoria Călan — Aurul 
Brad 5—1; Min. Livezeni 
— Min. Bărbăteni 2—1 ; 
Ilaber Haţeg — Dacia O- 
răştie 1—6; Metalul Criş
cior — Constr. Iluned. 
0- 0; C.F.R. Simeria — - 
Ghelari 1—1.

Divizia, £ seria I
Rezultatele etapei d# duminică: CFR Paşcani

— Rafinorul Dârmăneşti 0—0; Chimica Tîmăveni'
— Romgal Românit 8—1; Mureşul Topliţa — CFR 
Iaşi 3—1; Acord Focşani — Harghita Odorhei 3—1; 
Petrolul Brăila — SI. Gheorghe 2—2; Zimbrul Şi
re t — Petrolul Berea 1—0; Petrolul Moineşti — Min. 
V. ©ocnei, 2—0; Min.'Comăneşti — Uh. Focşani 
2—0: Melana Sâvineşti — Vrancart Adjud 2—0; Le- 
tea R acău — Sportul M. Vaslui 0—1.

C L A S A M E N T U L

(. Petrolul BrăiI: - 9 7 I 1 |9— 5
2. Chimica Tlrnăveni ' 9 6 2 % 23— 6 20
3- Petrolul Moineşti 9 6 t : 2 20— 6 »
4. Melana Săvine’şti 9 6 1 2 19—10 19
5. Minerul Comăneşti 9 5 1 3 10—10 16
6, Petrolul Berea 9 4 3 2 13— 7 13
T: Acord Foeşanj 9 5 0 4 13—14 15
& Sf. Gheorghe 9 4 2 3 13—15 14
9. Zimbrul Şiret 9 4 1 4 13—1» 13

10. Letea Bacău 9 4 1 4 10— 9 13
11, CFR Paşcani 9 4 1 4 17—17 13
12. Sportul M. Vaslui 9 4 1 4 10-12- 13
13. Uhirea ifseşanf 9 4 0 5 14—14 12
14. Mureşul Topliţa 9 4 0 5 13—13 12
15. Harghita pdorhel ~ 9 4 0 5 11—15 12
18. Minetul V. Dornei 9 3 1 5 7—15 10
17. Rafinorul Dărmăneşti 9 2 2 5 5—17 8
18. CFR Tepro Iaşi 9 ■ 2 1 6 9—15 7
19. Vancart Adjud 9 2 1 6 6—12 7
20. Romgal Romanu 9 0 0 9 2—25 0

Etapa viitoare: Romgal — Rafinorul; Harghita 
Gdorţiei—  Chimica Tlrnăveni; CFR Iaşi — Acord 
Focşani; Sf. Gheorghe —1 Mureşul" Topliţa;' Petrolul 
Bercii — Petrolul Brăila; Min, V. Dornei — ® m - 
brul; Un. Focşani — Petrolul Moineşti; Vrancart 
— Min. Comănâşti; Sportul M. Vaslui Melana; 
Letea — CFR PascanL

Divizia 1 se ria  a ii-a

Rezultatele etapei de duminică: Juventus Co. 
jentina — FI. Moreni 0—2; Cimentul Fieni — Acvi
la  Giurgiu 6—0; Danubiana — Agrariana Braniş
tea 3—1; Compref Constanţa — Astra Ploieşti 3—6; 
Faur — Cimentul M dg 2—8; Gl ’s„ C inc t, — 
PC Chimia 1—0; Petr. Teleajen — Petrochim. Mi
dia 1—l ' j  petrolistul Boldeşti —- Electromagnetica 

Callatis Mangalia — Aversa 1—0; Petr. Roata 
de Jos — Constr. Feroviar 2—0.-

C L A S A M E N T U L

i ,  Gloria Corne*.,ti 9 6 2 . 18— 9 20
2. Faur - 9 8 1 :T 23—10 19
3. Danubiana 9 6 0 3 24—14 18

' 4. Petrochim. Midia 9 5 2 ,2 16— 9 17
i Aversa 9 5 1 .3 17— 8 16
6. Cimentul Fieni 9 5 0 4'. 18—14 45
7. FC Chimia , 9 5 0 4 10— 6 . 15
8. Constr. Feroviar 9 5 0 4 10—13 15
9. Petr. R. de Jos 9 4 2 3 10— 9 14

10. Acvila Giurgiu 9 4 1 4 . 17—14 13
11. Petrolul Teleajen 9 4 1 4 13—12. 13
12. Flacăra Moreni 9 4 1 4 11—12 13
13. Callatis Mangalia 9 4 1 4 7—li 13
14. Juventus Colentiija 9 4 0 5 11—22 12
15. Cimentul Medgidia 9 3 2 4 7—14 11
18., Petrolistul Boldeşti 9 3 0 6 14—18 9
17. Astra Ploieşti 9 3 0 6 9—16 9
18, Compref C-ţa. 9 2 1 6 10—11 7
19. Agrariana Braniştea 9 2 1 6 12—27 7
20. Electromagnetica 9 1 1 7 7—16 4

Etapa viitoare: Acvila — FI. Moreni; Agraria
na — Cimentul; Astra PI. — Danubiana; Cimentul 
Medgidia — Compref; Chimia Buc. —  Faur; Petro
chimistul Midia — GL Cerneşti; Constr. Feroviar 
— Petrolul Teleajen; Electromag. — Petr. R. de 
Jos; Aversa — Petr. Boldeşti; Callatis — Juventus.

D ivizia B seria  a IV-a

Rezultatele etapei: CFR Cluj — Vulturii Lugoj 
6—0; FC Arad — Irid. S. C. Turzii 0—3; Metalurg. 
Cugir — Motorul Arad 2—0; Min. B. Borşa — Fur
nirul Deta 0—0; Min. Anina — Met. Bocşa 2—1; 
OJimpia Salonta — Lamin. Zalău 0—1; Phoeni.u 
B.M. — Min. Cavnic 0—0; UM Timişoara — Sticla' 
Turda 3—0; W.P. Pecica — Min. Ştei 3—•; Armat. 
Zalău — AS Sighet nu s.a disputat.

C L A S A M E N T U L

î. CFR Cluj
2. UM Timişoara
3. FC Telecom Arad
4. Ind. S. C. Turzii
5. -Minerul Anina
6. Minerul B. Borşa
7. Metalurg. Cugir
8. Phoenix Baia Mare
9. Armătura Zalău

10. W.P. Pecica
11. Metalul Bocşa
12. Furnirul Deta
13. Sticla Turda
14. Minerul Ştei
15. Motorul Arad
16. Laminorul Zalău
17. Min. Cavnic
18. Olimpia Salonta
19. AS Sighet
20. Vulturii Lugoj

Etapa viitoare: Motorul A. — Vulturii; Met 
Bocşa — Metalurg. Cugir; Min. Cavnic — Min. A- 
ninâ; ASA Sighet — Phoenix; Laminorul — Armăt. 
Zalău; Min. Ştei — Olimpia Salonta; Sticla Turda 
— West Petrom; Ind. S. C. Turzii — UM Timişoa* 
ra; Furnirul — Telecom Arad; Min. B. Borşa — 
CFR Cluj.

9 7' 1 1 26— t n
9 6 2 1 . 24— 3 20
9 5 2 2 19— 6 17
9 5 2 2 15-rl2 17
9 4 4 X 21-- 8 16
9 5 ■ 4. 3 16--10 16
9 4 2 3 9--16 14
9 4 1 4 17--12 13
8 4 1 3 10--  5 13
9 4 1 4 19-.* 5 13
9 4 1 4 15--IA 13
9 2 4 3 8-■  8 10
9 3 1 5 13--15 10
9 .3 1 5 13--19 10
9 3 1 5 9--20 10
9 3 1 5 6—22 10
9 2 3 4 4--11 9
8 2 2 4 8—18 8
7 1 1 5 4—12 4
9 1 0 8 6--32 3
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Un val
(Urmare din pag. 1)

— Cu Ce se confruntă 
astăzi cel mai mult poli
ţiştii din Petroşani, dle 
David?

— Cea mai mare pro
blemă a noastră sunt 
furturile. De toate fe
lurile .Se fură de la a- 
genţi economici publici şi 
privaţi, din locuinţe, de 
maşini şi din maşini... Se 
menţin apoi la un nivel 
ridicat infracţiunile de 
înşelăciune. Iar ca un fe
nomen specific zonei, zic 
eu, este delapidarea. Nu
mai în ultimele trei luni 
avem fi asemenea ca
zuri. In general, sunt 
implicaţi funcţionari de 
stat, dacă tot vorbim 
de treburi care ne dau 
rfiult de ltteru, trebuie 
să menţionăm, dar nu în 
cele di» urmă, sporirea 
continuă, a infracţiunilor 
la Legea circulaţiei.

— Apropo de circulaţia 
rutiera, care sunt cele mai 
frecvente încălcări ale 
acesteia ?

—- Conducerea autotu
rismelor fără permis, pre
cum şi a celor neînmatri
culate, o r i ' cu număr fals. 
27 de cazuri de acest gen 
avem, faţă de 37 în to. 
tal, In trim estrul; al III- 
lea a c. -■■v'4-'"'

— Cu ţiganii aveţi pro
bleme la Petroşani, dle 
locotenent , colonel ?

tot mai mare I
— Avem. Furturile de 

metale din unităţile mi
niere sunt „specialitatea" 
lor. Foarte multe aseme
nea cazuri. S-au şi perfec
ţionat: trimit copiii la 
furat, pentru că alta este 
pedeapsa pentru ei. Ade
vărul este că la nivelul 
unităţilor nu se asigură 
paza bunurilor. Se lasă la 
voia întâmplării valori de 
milioane de lei, se mani
festă indiferenţă faţă de 
acestea .chiar de către 
conducerile unităţilor res
pective. De asemenea, mai 
trebuie spus că şi unită
ţile private de colectare a 
deşeurilor metalice favo
rizează în bună măsură 
sustragerile.

Aminteaţi ceva de 
minori. Apropo, cum se 
manifestă fenomenul in
fracţional in rândul tine
rilor 7

—- Tineretul ne omoa
ră ! Numai în trimestrul 
care a trecut avem în e- 
videnţe 36, de minori ca
re au participat la infrac
ţiuni. In total, tineri şi 
minori, infractori care au 
ajuns la noi, simt 113.

>— Cu ce se „ocupă” ei?
— In general, cu furtu

rile dar nu se dau în lă
turi de - la violenţă. Vio. 
luri, bătăi, scandaluri etc. 
Avem probleme serioase.

— Despre ce fel de in
fractori mai putem vorbi 
la ora aceasta la Petro
şani ? -

— Sunt de multe feluri. 
In ultima vreme, de e- 
xemplu, au fost cercetaţi 
un director, doi patroni, 
funcţionari publici.

. — Motivele 7
— Evaziune fiscală, pon- 

taje fictive, eliberarea ile
gală de certificate medi
cale, alte şi alte treburi 
necinstite. Am ponstatat 
apoi 11 infracţiuni de mi
tă în ultimele trei luni,

— In peisajul cotidian 
al judeţului, dar nu nu
mai, a apărut gardianul 
public. Cum simt ; poli
ţiştii de aici prezenţa lor?

— Când s-a înfiinţat a- 
cest corp al gardienilor 
publici, ne-am pus mari 
speranţe în el. Principalul 
nostru colaborator el ar 
trebui să fie. Din păcate 
nu este nici pe departe 
aşa. Nu ne putem baza 
deloc pe el.

— Dle David, aţi avut 
""sesizări sau reclamaţii la

adresa unor poliţişti din 
subordine» dumneavoas- 
tră?

— Au mai fost'. Unii 
cetăţeni reclamă că s-au 
luat măsuri împotriva lor. 
Alţii că au fost bătuţi. 
Cele mai multe nu se 
confirmă. Mai sunt însă 
şi cazuri în care se mai 
face uneori exces de zel. 
NU suntem desigur de a. 
cord cu el şi vom face 
în aşa fel înefit să dispa
ră din munca poliţistului.

, Ca şef al Poliţiei mu
nicipiului Petroşani, ce 
vă frământă cel mai mult 
la ora actuală ?

— Cum să facem şi ce 
să facem ca să asigurăm 
în cele mâi bUne condiţii 
liniştea şi ordinea publi
că. Apoi, sunt multe lu
cruri care nu intră în 
competenţa noastră dar, 
dintr-o înţelegere greşi
tă a competenţelor noas
tre de către unele organe, 
ni se cer rezolvate. Iată, 
de exemplu, sunt proble
me de natură economică 
ce aparţin direct de unele 
corpuri de control, de 
finanţe, de garda financia
ră, de alte organisme. 
Toată lumea aşteaptă să 
le rezolve poliţia, parcă 
nu ar fi alţii învestiţi cu 
aceste atribuţii l Păi, dacă 
un cetăţean nu-şi face 
curăţenie în faţa porţii, 
poliţia 'trebuie să rezolve 
treaba asta ? Apoi, se in
vocă mult lipsa educaţiei 
la tineret. Aproape ni
meni nu mai face nimic 
în această direcţie.

— Care ar fi satisfacţia 
şefului Poliţiei municipiu
lui Petroşani ?

— Aceea că ,. cu toate
dificultăţile şi» greutăţile, 
am început să ne sudăm 
că un colectiv tot mai e- 
ficienfc în lupta, cu infrac
torii. Jumătate ■ dintre noi 
sunt tineri, care s-au for
mat şî se formează ca; a- 
devăraţi poliţişti. '

N o t e O mamă. i

jă C U L "
DE SUB POD

In drum spre satul Sâu- 
leşti am Încercat să tre
cem pe stib primul din 
cele două poduri de cale 
ferată. N-am avut cura
jul, neştiind ce adâncime 
poate avea „lacul” de sub 
pod. Nu e de dorit, dar 
acest „lac" ar putea oferi 
o surpriză nedorită căii 
ferate ce trece pe deasu
pra lui. Să ne amintim de 
podul de peste răul Strei, 
care a dat destulă bătaie 
de cap constructorilor fe
roviari. Bine că nu s-a 
întâmplat nici atunci un 
eveniment de cale ferată! 
Şi când te gândeşti că la 
Săuleşti este o balastieră, 
iar ceva ciment s-ar mai 
putea găsi pentru ca mă
car cu o jumătate de me
tru să fie ridicat drumul 
pentru a se putea retrage 
de bună voie apele, dacă 
cei îh drept nu găsesc o 
altă soluţie de asanare a 
lacului de sub pod ! (M.B.)

SA NE ŢINEŢI 
LA CURENT

•  Aron Olariu, pensio
nar, blocul O l, scara III, 
ap. 88, Deva : '„Blocul nos
tru face parte din Asocia
ţia de locatari nr. 13, pre
şedinte dl Gsapos! De 
peste 25 de ani nu am 
rămas nici într.o lună da
tor la cheltuielile comune. 
In ziua de 29 septembrie 
a.c., am fost să plătesc, 
încasatorul a refuzat pur 
şi simplu să-mi primească 
banii. în blocul nostru

plouă prin acoperiş. Eu 
locuiesc la etajul IV. Vă 

, daţi seama. Am dat 300 000 
lei să se facă această lu
crare. Că a sosit toamna 
cu ploile ei. Mă adresez 
„Cuvântului liber” să ne 
ajute”.

Stimate dle Aron Ola. 
riu, v-am înţeles, am scris 
despre ce vă doare. Să 
ne ţineţi In temă dacă 
răspunzătorii de situaţia 
acoperişului blocului 0 1 
au făcut ceva. (Gh. I. N.)

La capătul uliţei prin- cazuri. O /ost» bun, as- |  
cipaie din satul Boz, la cultăţor, dar I.o prostit • 
numărul 37; trăieşte fa. băutura de căp. L-o lă- J 
milia Tudor şi Sofia Ni- sat şi nevasta. .
colac. Oameni bătrâni — S* rine vă mai a- j 
şi bolnavi. In poarta ea- jutâ ? - .  . >
sei am schimbat cateva fât . d% sbun şî de eu_ \
V° a^U W  minte. Acum îi dus la I

Arn *°?t paraliza ţaj.ings jju ştim ce ne-am |  
ta. Acum rni-am mai re- face fără dragui de el. *
vemt- ~ Că feciorul... I

— Cum paralizată? ...şr mama Sofia a lă. ‘
— De amăreală, dom crimaţ. Poate Romuluţ J

nule dragă. Feciorul nos- va înţelege durerea ma- J 
tru Romuluţ ne face ne. mei lui. (Gh.I.N.) |

V „DEVAT&ANS“ ' S.A. 
D E V A

str. Depozitelor, nr. 2 
Angajează şoferi categoria „D“. 
Informaţii suplimentare la telefon'• 

621852.

S.C. COMPPIL S.A. 
SUCURSALA HUNEDOARA — DEVA 
Scoate la

pentru închiriere spaţiu  de depozitare în  D e- 
i va.

Licitaţia va avea loc în ziua de 18. 10.
; 1995, ora 10, la sediul sucursalei din D eva, s t r .;
; G riviţei, nr. 37.

Inform aţii suplim entare la  te l. 613117 si j 
614305.

S.C. DEVACOMB S.A. MINTIA 
( F N C )

cu sediul în Mintia, str. Gării, nr. 26 
Organizează licitaţie publică pentru \

| vânzarea unei Dacii Break, an fabrica-\ 
[ţie 1986, şi a 3 (trei) remorci cereăle,\ 
în data de 26. X. 1995.

Înscrierile se fac zilnic la sediul uni-\
\ tăţii, până la data de 25. X. 1995, ora \
[12,00.

Informaţii suplimentare se obţin la j 
\tel. 625880 sau 616625. (1806)
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I în ajutorul oamenilor

i

Am mai scris- şi am 
lăudat hărnicia şi dărui
rea oamenilor de la 
„Refractara" Baru. — Ce 
iese din mâinile lor va
lorează extrem de mult 
pentru fonta şi oţelul 
ţării. Zilele trecute ne-âm 
dus să vedem şi cum 
iau masa, cum mănâncă 
in cantina fabricii lor. 
Am Văzut o mică şi bi
ne amenajată cantină. Cu 
mese curate, tacâmuri 
asemenea, o bucătărioară 
cum am văzut mai ra
reori. Meniurile la pre
ţuri acceptabile. Dar ce 
mâncare! La dejun o- 
chiuri de ouă, pipote cu 
garnitură etc., Ia prânz 
grătar d e 1 porc cu gar
nitură — când de cartofi, 
când varză, fasole,- orez, 
mazăre...

*— Dar cu vreau să văd

preţurile — 1-atn rugat 
pe dl patron — şef de 
cantină Ilie Davidoiut.
• —* Mai Întâi să scrieţi 
că numărul abonaţilor 
creşte, dar şi ai celor 
care servesc masa flo
tant. Cantina, inclusiv 

.bufetul, sunt deschise de 
la erele 6. Iar 20. Preţu
rile? Dană, trei feluri 
de mâăeare nu depăşesc 
1 700 de lei. Vorbesc când 
e ciorbă ţărănească, gră
tar cu. garnitură, prăji
tură, bineibţţeies pâine, 
salată, Şlt încă o preci
zare: Dăm oamenilor 
mâncare şi cu credite, 
plâteşc o dată, de două 
ori pe lufiâ, când au bă
nuţi. Este In folosul nos
tru, în ajutorul dumnea
lor. ■ ■

-  GH. I. NEGREA

•  Un medic ce nu vrea 
publicitate #  Efectivele 
de animale cresc conti
nuu 0 Asistentele şi vi
zitiul 0  Ameliorarea ra
sei de bovine prin însă. 
mânţări artificiale 0 'A. 
nou imul medic veterinar 
este cunoscut de toată 

.lumea.

'Circumscripţia sanitară 
veterinară din comuna 
Brănişca are o situaţie 
foarte exactă — fapt de 
altfel cât se poate de fi
resc — asupra evoluţiei 
efectivelor de animale din 
localitate, pe sate, pe 
gospodării şi categorii de 
vieţuitoare. Conducătorul 
instituţiei respective, cel 
care ne-a prezentat si
tuaţia asupra mişcării şep- 
telului, un veterinar foar
te priceput care, cum ne-a 
spus, îşi face meseria cu

pricepere şi dragoste, ne.a 
rugat să nu.i scriem nu
mele în ziajr deoarece nu 
vrea să i se facă publici
tate. Mărturisim că nu-i 
înţelegem gestul şi nici 
nu-1 aprobăm. Este ade
vărat că, în vremea dic
taturii, a avut o funcţie 
de răspundere In judeţ, 
dar cine a lucrat cu dum
nealui în acele timpuri, 
ştie că n-a făcut decât să 
execute ceea ce ordona cel 
ce conducea judeţul şi 
i-a apărat' pe mulţi, chiar 
şi atunci când au greşit. 
In orice caz, a lăsat loc 
de „bună ziua”, cum se 
zice şi, în plus, este un 
specialist de prima mână, 
ceea ce nimeni nu poate 
nega. în altă ordine de 
idei, de la evenimentele 
din Decembrie 1989 an 
trecut nişte- ani şi, cre
dem, nu mai este momen

tul să întrebăm cine şi' 
ce a fost unul sau altul, 
singurul criteriu de eva
luare a unui om fiind va
loarea acestuia.
..Acestea fiind spuse, să 

consemnăm că în ultima 
Vreme efectivele de ani
male" din Brănişca se â- 
flă într-o evoluţie poziti
vă. In prezent, în locali
tate sunt 1325 bovine, cir
ca 1000 de oi, 1546 porci, 
104 cai ş.a. Cifrele, com
parate cu cele ’ de la în-, 
ceputul acestui an, relevă 
o creştere de 170 bovine, 
620 de porci jeţe. Evident, 
creşterile respective sunt 
şi rodul strădaniei - cir-» 
cumscripţiei veterinare 
care are,- o vastă şi rod. 
fiică activitate pentru a 
păstra . sănătatea . aţjima«, 
lelor, pentru menţinerea 
şi sporirea efectivelor Sn 
gospodăriile populaţiei.

Conducătorul instituţiei 
despre care scriem a reu
şit să imprime celor cu 
care lucrează un stil de 
muncă ce se caracterizea
ză prin cea mai- înaltă 
răspundere, maxim de o- 
peratjvitate în onorarea 

• chemărilor la un animal 
bolnav. Asistentele - medi
cului —  dnele Cornelia şi 
Sabina Lazăr, Petrişpara 
Herţa precum şi vizitiul 
Ioan Dobrei răspund cu 
promptitudine tuturor so
licitărilor. O reuşită a 
Circumscripţiei veterina
re din Brănişca este: orga. 
nizarea a două puncte de 
însămânţări artificiale — 
în satul . de - reşedinţă 
a  : comunei şi In Tîr- 
năyiţa. la care sunt 
arondate şi celelălte sate 
prin acestea reuşind u.se 
ameliorarea. rasei de bo
ldite întrucât- se utilizea

ză material seminal de 
înaltă valoare. In finalul 
discuţiei ce am avut-o re
cent cu medicul de la Cir
cumscripţia veterinară din 
Brănişca, l-am întrebat 
pe interlocutor :

— Cum vă simţiţi în 
funcţia ce o aveţi în pre
zent, dle dottor ?

— Excelent. îmi exercit 
meseria la care ţin foar
te mult şi mă străduiesc 
s-o fac cât se poate de 
bine.

I-am respectat medicu
lui veterinar din Brănişca 
dorinţa de a nu-i scrie nu
mele în ziarul nostru. Dar 
nu ne îndoim că toţi co
legii dumnealui de mese. 
rie din judeţ ştiu despre 
cine este vorba. Am pu
tea pune pariu că aşa stau 
lucrurile.

TRAIAN BONDOR
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SPIRITUALE

Universitatea din Petroşani — la 
clipe aniversare

învăţământul superior a fost Infiin. 
ţa t  : la Petroşani în anul 1948, iar din 
anul 1957 institutul creat devenea uni
ca şcoală pentru pregătirea specialişti
lor în domeniul mineritului. Din anul 
1995, Universitatea Tehnică devine U- 
niversitatea din Petroşani, profilele şl 
specializările diversificându-se ’ astfel 
încât azi se‘ pregătesc specialişti în do
menii ca: exploatarea şi valorificarea 
substanţelor minerale utile, mecaniza
rea şi automatizarea proceselor indus
triale, ingineria mediului, construcţii 
miniere, management, psihosociologie, 
birotică, în cadrul a trei facultăţi: 
Facultatea de Mine, Facultatea de Ma
şini şi Instalaţii Electromecanice, Fa
cultatea de Ştiinţe şi a unui Colegiu 
Universitar Tehnic şi de Administraţie.

Baza materială a universităţii cu
prinde peste 90 000 mp spaţii de învă
ţământ: săli de curs, de seminar, peste 
60 de laboratoare şi săli de proiectare. 
Biblioteca dispune de peste 600 mii de 
volume ,şi 80 mii de periodice. Univer
sitatea dispune de un oficiu central de 
calcul şj de 5 laboratoare de proiectare 
asistată, dotate cu reţele compatibile 
IBM. Cei peste 3 000 de studenţi sunt 
îndrumaţi în studiu de 185 cadre di
dactice cu funcţia de bază şi peste 100 
cadre asociate.

Anul universitar in curs se desfă
şoară suh semnul sărbătoririi a 75 de 
ani de învăţământ superior minier in 
România, aniversare care ocazionează 
pentru Universitatea din Petroşani or
ganizarea unei serii de manifestări co
memorative importante.

Teatnil dramatic „Ion D. Sîrbu" 
ia început de stagiune

— Dle prorector, . cum 
a început Universitatea 
din Petroşani noul an u- 
niversitar ?

— începem acest an u. 
niversitar cu o structură 
de învăţământ conside
rată completă, în sensul 
că toate specializările " în- ‘ 
fiinţate după 1990, pe su
portul cerinţelor ■ impuse 
de economia judeţului, şi 
nu numai, au fost auto
rizate <fe către Comisia 
Naţională • de Evaluare 
Academică şi Acreditare. 
De asemenea, cifrele, de 
şcolarizare- pe profesai şi 
specializări au ■ fost apro- - 
bate de către Guvern, aşa 
cum ele au -fost solicita
te. Pornim la drum cu 
planuri de învăţământ a-' 
probate de Ministerul în-

’ văţămâvttului, după Ce în 
; prealabil ele avi fost re- 
gândîte de către specia
liştii instituţiei, în confor
mitate cu standardele eu
ropene ale uhu| învăţă- 
mânt modern.

— In acest context, care 
este . situaţia cadrelor di
dactice şi a bazei mate
riale a instituţiei ? •

— Potenţialul didactic 
pentru realizarea prac
tică sau concretă a sarci-

• nilor didactice acpperă în 
totalitate necesităţile, a- 
vând. in vedere atâ t forţa 
internă, cât şi cea exter
nă, realizate, de specia
lişti care lucrează în do
menii de cercetare, ,pro- 
iectarş şi producţie din 
zonă. Baza materială, în 
continuă dezvoltare, este 
cea tradiţională, la care 
se adaugă cea obţinută 
prin dotările recente, o- 
rienţată în special pe in
formatizarea învăţămân
tului.. Tot ca bază mate
rială aş menţiona că în 
curând vom da în funcţiu. 
ne o cantină pentru 2000 
de studenţi; există, de! a- 
semenea, în construcţie o 
easă de cultură a studen-.. 
ţilor, care va rezolva la
tura culturală în toate 
aspectele ei. '■'! ■

— Acest început de an 
universitar este marcat de 
aniversarea a 75 de ani 
de învăţământ superior 
minier în România. Cum 
se reflectă acest moment 
în activitatea instituţiei ?

— Acţiunile legate de 
acest eveniment s-au de
rulat de la începutul a- 
nului calendaristic, sub 
forma unor simpozioane 
ştiinţifice, la nivel de .ca
tedre şi de facultăţi,. sub

TRADIŢIE ŞI VIITOR

Teatrul dramatic „Ion 
D. Sîrbu" din Petroşani 
se află- la începutul aces
tei stagiuni de toamnă, 
având .deja pregătite în 
repertoriu patru speqta- 

. cole ce yor fi prezentate 
pe scene din localităţi ale 
judeţului şi din ţară. 
„Haine dc paiaţă" (după 
W. Shakespeare) este 
titlul spectacolului ee a 
deschis stagiunea din acest 
an, în urmă cu o lună şi 
jumătate (25 august a.c.) 
la Petroşanii,' piesă ce cu
rând va fi prezentată şi 
publicului din Deva şi 
care la „Gala tânărului 
actor" de la . Cost'ineşti a 
obţinut Marele- Premiu, 
prin actorul Dan Tudor.

1 “
Aşa cum aminteam, re
pertoriul actual mai cu.
prinde trei spectacole rea
lizate după creaţii ale u- 
nor autori cunoscuţi: IJs. 
Caragiale — „Baboiul"; I. 
Creangă — „Capra cu trei 
iezi"; Valeriu Butuîescu 
— „Hoţul cinstit?. Tot pe 
scena- teatrului din Petro
şani i-a fost oferit publi
cului şi un recital de mu
zică şi poezie de dragoste 
intitulat „Odette", nume 
care a dat şi titlul unei 
cărţi semnate: Dumitru 
Velea şi editată (în acest 
an) de Fundaţia Cultura
lă „Ion D. Sîrbu” — într-o 
prezentare ce se situează 
cu mult deasupra majo
rităţii volumelor întâlni, 
te pe tarabele destinate

cărţilor. De altfel. auto
rul acestei căiţi a fost cel 
căruia, în calitate de di
rector al teatrului drama
tic (ţlon D. Sîrbu", i-am 
solicitat amănunte în le
gătură cu activitatea aces
tui teatru. Am aflat ast
fel şi despre repetiţiile 
care se desfăşoară pentru 
punerea în scenă a âltor 
două spectacole ale ac. 
tualei stagiuni: „Delir în 
doi, trei, in câţi vrei* (vie 
Eugen lonescu), montat 
de Atila Vizauer (anul 
V Regie la ATF) şi .Paz
nicii de noapte" (de Stra- 
tis Karas), regizor Dumi. 
tru Velea, piesa din ur
mă obţinând Premiul de 
Stat pentru drama turgie- 
în Grecia.

forma unor competiţii 
sportive şi expoziţii .. de 
filatelie, de carte, şi de 
realizări tehnice şi ştiin. 
ţifice. Programul final 
va cuprinde: un simpo
zion Ştiinţific cu partici
pare internaţională (13— 
14 oct.) şi festivitatea a- 
niversară — în 27 oct.

—- Lărgind; puţin aria 
activităţii instituţiei, . ce 
preocupări exist» aici pen
tru- stabilirea, respectiv 
păstrarea relaţiilor cu in
stituţii similare din străi
nătate?

— Instituţia îşi desfă-

INTERVIU CU DL. 
NICOLAE DIMA, 
PRORECTORUL
UNIVERSITĂŢII

PETROŞANI

şoară activitatea in para
lel cu o intensă activitate 
de colaborare internaţio
nală, contactele eu dife
rite instituţii de profil din 
străinătate fiind perma
nente şi deosebit de fruc
tuoase. Sunt realizate con
venţii de colaborare cu 
instituţii din : Franţa, Ita
lia, Germania, Ungaria, 
Cehia, Polonia, Bulgaria, 
Ucraina, Slovenia, în for
mule de reciprocitate, atât 
cu cadre didactice- cât şi 
cu studenţi, Ar fi de amin
tit, de asemenea, şi- par
ticipările numeroase la 
acţiunile cu caracter ştiin
ţific internaţionale.

—- Jn pregătirea studen
tului nu este deloc de 
neglijat activitatea de cer
cetare ştiinţifică şi cea 
practică. Cum se realizea. 
ză ele în cadrul univer
sităţii ?

— Există şi o bogată 
activitate de cercetare

ştiinţifică ce ar putea fi 
mai intensă dacă agenţii 
economici implicaţi a r 
dispune de posibilităţi 
financiare mai m ari; .  fi
indcă numai printr-o ac
centuată cercetare ştiin
ţifică se poate obţine ade
văratul progres într-un 
domeniu. Pe de altă par
te, in structura planului 
de învăţământ este prevă
zută şi latura pregătirii 
practice, în legătură : cu 
care preocupările actuale 
vitează creşterea - respon
sabilităţii studentului in 
această componentă a pre
gătirii.

— Cum s-»u sptient; dle 
prorector, hotărârile Mi
nisterului Învăţământului 
privind achitarea dc că
tre studenţi a unor taxe 
suplimentare, in cazul' in 
care aceştia nu se inte
grează cerinţelor învă
ţământului (frecvenţă, res
pectarea sesiunilor de e . 
xaatene etc.) la Univer
sitatea din Petroşani ?

—. Toate aceste taxe ca
re, în .fond, vizează creş
terea interesului - studen. 
tului pentru propria pre
gătire, au fost stabilite de 
căitre Senatul universităţii 
noastre la valorile lor mi
nime.

— Dle prorector, in opi
nia dvoastră, care ere. 
deţi că va fi soarta tână
rului societăţii hoastfe in 
continuare ? Va tinde el 
spre o pregătire superi
oară sau, mai degrabă, se 
va mulţumi cu perspecti
va imediată şi poate mai 
sigură a unui loc de muii. 
că?

—  Eu cred că tânărul 
va tinde şă se orienteze 
spre pregătirea superioa
ră, conştient fiind că o a. 
semenea pregătire • ii va 
crea un loc mal bine de
finit în societate. •

j„Dă, Doamne, ziua în care să putem 
j privi şi spre cer“

Pe scriitorul Dumitru Velea (direc
torul Teatrului „Ion D. Sîrbu" din Pe
troşani) am- avut — aş zice — aproa
pe neşansa să-l cunosc in urma unui 
moment mai puţin favorabil, ţinând 
cont, mai ales, de condiţia mea de ce
tăţean şi locuitor al Devei. „Momentul" 
ctj pricina se' datora faptului că, foarte 
recent, teatrul ^Iort D. Sîrbu", înregis
tra al treilea spectacol ia Deva (In 
ultimii patrir ani), a eărUi premieră a 
trebuit să fie anulată, biletele rămâ
nând... „în casă", cum s-ar spune.

„Am venit la Deva cu spectacole ca. 
,.Alexandru- Lăpuşneanu". — de M.; E- 

. mineşcu, „Bătăi in pluş" — de Marin 
Sorescu, care cred. că n-a fost debarcat 
din cultură română o dată cu demisia 
sa dip minister; „Baboiul" — de 1. L. 
Caragiale, o savuroasă poveste din via
ţa romilor; cred că Deva n-a organizat 
o .excludere a romilor din cetatea sa. 
Şi dacă devenii nu ne vor, noi îi vrem, 
Şi vom veni la' Deva şi cu alte specta
cole: „Haine de paiaţă" (W. Shakes
peare), „Delir în doi, trei, în câţi vrei" 
(E. lonescu) şi „Paznicii de noapte" 
(Stratiş Karas). ; .

— Dle Velea, iii ce- constau preocu- 
pâri le ,4a zi“ ale teatrului „Ion D. Sir- 
bn* ?

— „Bătălia" o dăm pe decorurile la 
cele două piese pe care le pregătim 
pentru actuala stagiune (cea a lui E. 
lonescu şi a . lu i  S. Karas).

—- Şi cât de optimistă este această, 
„bătălie"? '  \ -

— Păi, cred că o să întoarcem hai
na pe dos, precum Napoleon pe insulă, 
când a trebuit să-şi întoarcă mantaua 
pe dos.

— In privinţa celorlalte necesitaţi; 
cum vă descurcaţi din punct de vedere

. financiar ? ’
— Probabil voi fi foarte strâmtorat, 

deoarece ia aşa-zisa rectificare a buge
tului, in ce ne priveşte, nu s-a adăugat 
nimic, ceea ce mă pune în gardă pri
vind cheltuielile. Pentru noi, rectifica
rea bugetului' înseamnă scurtarea pla- 
pumei, şi chiar pe timp de iarnă ne vom 
trezi, cu picioarele- afară ; că de stră
nutat, strănutăm de mult...

—--.Probabil că asta se răsfrânge 
în primul rând asupra actorilor, a sta. 
bilităţii lor în acest teatru, asupra po
sibilităţii de a aduce aici şi alţi actori.

— Actorii vin şi pleacă, lipsa unor 
condiţii corespunzătoare de trai şi, e- 
vident, a banilor, nefiind de natură 
să-i ţină aici prea mult timp. De alt-' 
fel, actorii cei mai valoroşi vor intra 
în coproducţie cu străinătatea, iar cei
lalţi, majoritatea de fapt, vor rămâne 
să ducă greul teatrelor din ţară.

— Apropo, aveţi aici actori care c- 
voluează şi la teatre din capitală ?

I4 .

I
{

— Da, e vorba de 3 actori, care au I
contractat cu teatrul nostru: Şecban IO- ? 
nescu şi Dan Tudor — de la Odeon şi |  
Ioana Maria Macaria — de la Bulan. * 
dra. ■!

— Aţi putea menţiona actori ai toa- J* 
trului petroşănean care. şi-au dofeMH'l 
un renume mai măre pe scenă? , I

— Nu vreau să' menţionez nici un g 
nume, în dezavantajul altora, pentru I  
că sensibilitatea actoricească merge, dc- * 
seori, până la a atinge clinicul. - . *|

— Cum vă alegeţi repertoriul, s u . \  
b Sectele acestuia, dle Dumitru Velea ?  I

— După cum visez. Deseori’ visez " 
evenimente-din cultura română- şi d e - |  
getul arătător al lui Eipinescu întins ;  
spre jnine : repertci-iul naţional.

— Credeţi că în momentul de fa ţă | 
românul, în general, suferă de lipsă de.? 
patriotism, oţi de un patriotism ief t i n ? (

— Românul suferă la ora actuală de %
bucuria de a trăi. De la statul în ge» t  
nunchi, acum merge de-a buşilea; poa_ * 
te o mână divină să-i înalţe - jucăria |  
pentru a-1 obligă să se ridice în d o u ă» 
picioare. Dă, Doamne, să trăim ziua ţ n  î 
care să privim şi spre cer. Spre cerul |  
valorilor, unde graniţe nu mai sunt** 
căci ele trec dintr-o parte în alta pre- J 
cum stările. . *

— |n  opinia dvoastră, ce credeţi câ |  
l-ar aduce mai aproape de scenă pe * 
spectator: tragedia, drama ori com e-| 
dia ? Sau, mai exact, in care din aceste * 
genuri el s-ar putea' regăsi mai bine ?  I

Constatarea este că publicul nu J 
mai „mănâncă * nimic. în  ceea ce mă |  
priveşte, am văzut filme nord-eoreerie J 
la care sala râdea în hohote, iar eu am i 
ieşit înjurând şi plângând. Păstrând, > 
comparaţia despre situaţia de a  fi de-a 
buşilea, nu.mi dau seama ce’ l-ar prii . 
mai bine celui mergând astfel. Dacă îi • 
oferi comedie şi el se bucură, dacă se 
află în sală tonul — unul singur —- care (i 
înjură şi iese plângând, atunci ne pui *J 
tem întreba : cine pe cine trişează? |3

— Dacă vi s-ar solicita să găsiţi a- «J
cum, iii aceste momente, un subiect' |  
pentru un spectacol, ce ar trebui pus j  
pe scenă, la ce v-aţi opri? |j

— Ga gen, aş alege o farsă tragică,
adică să ne putem dezmetici din râs. Iar . 
dacă ar fi vorba de autor, aş alege So- I 
rescu şi înainte tot la Eminescu. Eu * 
cred că în judeţul nostru ar trebui pus |  
la Ghelari, fie şi numai pentru preotul *! 
de.acolo, fie şi numai pentru un copil şă I 
preot, „Decebal" al lui Eminescu, piei •! 
scările catedralei ,şi exact în zona care »!" 
pădurenii ajută cu dansul lor mersul J 
soarelui. >

'  Fagină realizată de 
GEOEGETA BlRLA

Casa de Cultură Studenţească Petroşani.
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— 1 oct a.c, scriam că 
satele Batţei îmbătrânesc 
încet-încet— Aţa asta?

-— Din păcate, da. Bal- 
şa . are 14 sate şi numai 
i?58 0e locuitori. Este un 
sat — Buneşti se cheamă
— ce avea, cu mulţi ani 
în urmă, 35—40 de gospo. 
dârik în prezent «ici trâ-* 
ieşte un singur om. AS(a-i 
situaţia reală şi hu  o pu

nă!? De ce să nu dove
dească . A-T, că suprafaţa 
respectivă este a lu i?  ia
tă un alt caz ; Ţerenul bi
sericii a fost luat la stat 
în 1952, ml se pare. Pe el 
s.a construit, Ml 1963, ’ o 
şcoală. După apariţia Legii 
fondului funciar un cetă
ţean a solicitat pământul 
pe care era amplasată şcoa
la. Nu i s-a putut 'da, bi.

DE V O B B A  C U  DL. IO A N  GHERMAN, 
PRIM ARUL COM UNEI B A L ŞA

Biserica din Ociu Foto IOAN AXDRIJŞ

,  Prim im  ia  re d ac ţie

- „Suntem un grup de lo
catari din blocul l-ABC, 
d e - ; strada Aleea Şcolii, 
’ot» oraşul Haţeg. Apelăm 
la Redacţia ziarului „Cu
vântul liber". Ta care sun. 
tem abonaţi şi îl citim în 
fiecare zi, cu rugămintea 

ide a ne ajută. Stocul 'es
te’ invadat de toţ felul de 
gândaci. Se impune de irr- 
ge«$ă o deratizare genera
lă. fVm apelat la dl preşe- 

dinte al asociaţiei, dl Gheor- 
ghioni, care ne-a spus că 
nu are bani pentru că u- 
nfi locatari nu îşi achită 
datoriile la cheltuielile eo. 
muine. Gândacii sporesc. lîu 
Vruău sâ murim . mâneaţi 
de gândaci". Semnează^:

grup de locatari".
Stimaţi „Grup de loca

tari". Înţelegem necazul- 
ddmncavoitstră. Şi noi pă
timim asemenea. Gândacii 
rttt ţin seama de... Oricum, 
punem in atenţia eeior în 
drept din Haţeg urgenta 
reăolvare a problemei dum
neavoastră. Vă aşteptăm 
CU « ş t i  (sperăm) bune.

Gh.l„ NEGREA

A V.A EDIŢIE

Domnul Petru Opruţ, pri
marul comunei Bucureşei, 
ne-a informat că duminică, 
29 'octombrie 1995, începând 
ca o ra  12, în satul Cure- 
Ctliu se va organiza cea 
%  a V-a ediţie a acţiunii 
JŞe urmele lui Horeai Cloş
ca şi Crişan". Aşa "Cum se 
cunoaşte la Curechiu a în
ceput revoluţia din 1784 
cuprinzând apoi Ţara Mo
ţilor şi toată Transilvania, 
prilej pentru care se vor 
omagia eroii neamului ca
re ; şi-au jertfit viaţa în 

■ luptă pentru libertate, 
dreptate şi pământ.

•Manifestările se vor în- 
cftpia cu un program artis
tic susţinut de formaţii şi 
tarafuri de muzică popula, 
ră din judeţ cu participa

rea unor îndrăgiţi interpreţi 
precum Sava Negrean Bru. 
daşcu, Viorei, Costin, Le- 
nuia Evsei etc., urmate de 
o horă câmpenească la 
căminul din localitate. 
(A1.J.)

•  Ofertă in condiţii a- 
vantajoa.se •  Potenţialii 
fermieri îşi pot forma un 
nucleu valoros de anima
le •  Prin progres genetic 
spre performanţe în zoo. 
tehnie o Opţiuni şi in
vestiţii pentru un viitor 
sigur.

După cum i-am mai hit- 
forţnat pe cititorii ziarului 
nostru, cu prilejul recen
tei expoziţii-târg de la 
Baia de Criş, a fost rele
vată însemnătatea şi ne
cesitatea revigorării zoo
tehniei în fiecare exploa- 

■ taţie agricolă, astfel în
cât acest sector să adu
că saltul aşteptat în an. 
samblul agriculturii ro
mâneşti şi al condiţiilor 
noastre de viaţă. Având. 
în vedere asemenea con
siderente, l-am rugat pe 
dl ing. Alexandru Indrea,

' şeful serviciului pentru 
producţia animală din 
cadrul Direcţiei judeţene 
pentru agricultură şi a. 
limentaţie, să detalieze 
condiţiile în care cei in-

O discuţie cu dl loan 
Gherman, primarul comu
nei Balşa, este foarte inte
resantă Şi plină de învă
ţăminte pentru toţi cei ce 
trăieso în zona muntoasă 
â judeţului nostru. Firesc, 
dialogul cu durtfnealui, pe 
carp l-am purtat recent, a 
jă|but^ţ ;cu , întrebări asu- 
pra modului cum se apli
că. Legea fondului funciar

— La Balşa cooperativi
zarea n.a ajuns, de aceea 
aplicarea Legii pământului 
nu ridică probleme deose
bite, am zis.

•— Cum să nu ? Proble
mele nu sunt tnari, dar elfe 
există. Iată una : A.Î., moş
tenitor de drept al te i , P.M., 
are extras de ia Cârtea 
funciară care-i dă drept â- 
supra a 2180 mp. de pă
mânt. A lucrat suprafaţa 
respectivă şi, in plus, în
că 1400 mp teren. Toată 
suprafaţa a îngrădit-o şi 

,s.a făcut stăpân asupra ei. 
Cele 1400 ha aparţin pa
trimoniului comunal şi de 
aceea Primăria din Balşa 
a vrut să-i intenteze pro
ces lui A‘.T. Juristul de la 
Consiliul judeţean — de 
fapt o doamnă — ne.a cerut 
să dovedim prin acte că 
terenul aparţine patrimo
niului comunal.

— N-a procedat Mae ?
— Păi, nu. De ce noi să 

dovedim că terenul apar
ţine patrimoniului comu.

teresaţi ,deci toţi poten
ţialii fermieri, îşi pot pro
cura animale de rasă din 
import.

Keferindu-se la una din
tre ofertele făcute, res

.neînţeles. î  s-a oferit alt • 
teren mai SUs. Dar el in
sistă să i se elibereze titlu 
de proprietate pe terenul 
ocupat"de scoală. -

—- Pădurea, împărţirea ei, 
ridică probleme ? '

— Da şt nu. Mulţi oai 
meni au solicitat să li Se 
dea pădure cât mai aproa
pe de casă sau de pămân
tul ce-1 deţin în câmp. A- 
cest lucru n-a fost întot
deauna posibil, întrucât pă
durea respectivă a fost 
întotdeauna a „Romsilva". 
Prin discuţii, s-a ajuns la 
un consens, aşa că împăr
ţirea pădurii celor ce au 
dreptul asupra ei se deru
lează bine. în curând o 
vom încheia.

— In pagina despre sa. 
tul Ardeu apărută în „Cu
vântul liber" din 30 sept.

tem ocoli. -
— Poate, după termina, 

rea asfaltării drumului spre 
Geeagiit, oamenii nu vor 
mai pleca din Balşa..

r — Pdâte; Depinde cum 
vor evolua vremurile.

— Cum sc împacă Pri
măria cu dnti consilieri?

— In generai, bine. Co
laborăm in soluţionarea 
multiplelor probleme ale 
comunei. Din nefericire, am 
avut ş i cazuri când hotă
rârile luate nu s.au res
pectat.

— Dacă nu aduceţi argu
mente în 'sensul respectiv, 
nu vă credem.
—  Tată unu l: în 24 fe
bruarie a.c., consilierii au 
hotărât ca pe terenurile 
satelor sâ nu pască ani
male străine. In primăva
ră insă a venit un consi

der din satul Ardeu care 
aş făcut » turmă comună 
ou Upul din Balşş, fără 
consimţământul celor din 
Satul de reşedinţă a co- 

, mungi, ce p ă ş ip u ^ ^ p e  te -s 
renul Baişti.; J

— Dle primar, cu ce pro. 
bleme se mai confruntă 
Bplşa ?

Cu multe altele. De 
- pildă, comurta are r— că 
orfeaţ, localitate d e  itttlhte 
^ -fo a rte  -mtilte oi. Ei bi
ne, ca aă meargă de la o 
păşune la alta, turmele tre
buie sâ treacă prin pădu
re. Legislaţia insă pune ta. 
xe de 500 lei pe cap de 
oaie, dacă trecerea şe fa
ce prin pădure mai tânără 
de 30 de ani. Or, se ştie, 
oaia nu fr.ee ' pagubă 'în  
pădure. ' ' •

- In 'altă ordine de i- 
dei, cum este treaba cu 
mistreţii, la Balşa ?

— Distrug cât po t Oa
menii îşi păzesc culturile 
făcând zgomot cu clopote, 
păzesc cu câinii şi reuşesc 
să mai salveze ceva din 
recolta de porumb, cartofi 
etc.

— Vânători) nu-i caută 
pe mistreţi ?

— Ba da. Organizează 
vânători colective, dar ceea 
Ce ne nemulţumeşte este 
că pleacă cU toate prada, 
deşi vânează pe teritoriul 
comunei...

TRAIAN BONDOR

o investiţie de durată, pe 
fiecare crescător de ani
male, producător agricol 
Sau agent economic, îl 
interesează condiţiile in 
care se poate lansa în a

ta maximă, a creditului 
este de de luni. A- 
vansul este de 15 Ia su
tă, el.' plătindu-se Înain
te de livrarea animalelor, 
iar diferenţa de 85 la su

să cumpăraţi animale 
de rasă din import ?

pectiv la cea din Austria, 
interlocutorul ne-a pre
cizat că din această ţa
ră se pot procura juninei 
din rasele . Siemmcntal, 

. Brună austriacă şi Pin. 
zgau, cu origine cunoscu
tă şi performante sub 
aspectul producţiei de 
lapte, care atinge €500 
litri pe o perioadă de lac- 
taţie. Fireşte, când face

Gnosticii au căutat să 
explice problema existen
ţei răului şi a suferinţei 
pe pământ.' Astfel ei au 
formulat următoarea ex
plicaţie filozofică: la în
ceput au existat două lu
cruri : Dumnezeu şi ma
teria. După concepţia lor, 
materia originală din care 
a fost creată lumea eră 
imperfectă. Şi astfel lu
mea a pornit rău chiar de 
la început. Ei au zis că 
lumea a fost făcută din- 
tr-un material care a avut 
în sinea lui germenul rău
lui, Dar ei au mers mai ■■ 
departe şi au spus că Dum
nezeu este un Duh pur, şi 
că în această calitate n-a 
putut să ajungă , niciodată 
în contact cu materia im
perfectă. De aceea, după 
ei, era imposibil ca El să 
fi întreprins lucrarea de 
creaţiune. Ei au mai sus
ţinut că Dumnezeu a e- ‘ 
mis din Sine 1 un lanţ în.- 
treg de emanaţiuni 'şi fie- ’ 
care treaptă cu cât se în
depărta de Ei, cu atât II

cunoştea mai puţin. Ulti
ma treaptă era in deplină 
ignoranţă faţă de El şi Ii 
era chiar ostilă. Şi acea 
treaptă, au explicat ei, â 
ereat lumea, pentru că nu.

faceri, în cazul de faţă 
în întemeierea anei fer
me zootehMCe profitabile.

Detaliind acest aspect, 
dl Indrea ne-a spus că 
acţiunea de procurare a 
animalelor de rasă din 
import se face pe bază de 
creditare, convenţia de 

..credit încheindu-se Intre 
o bancă românească oe 
se va stabili şi Banca Na. 
ţională a  Austriei. Dura-

E1 a Crea t-o şi că o între
ţine.

Dar ce a fost mai grav, 
gnosticii de pâ timpul E. 
vanghelistului loan n-au 
crezut că „Dumnezeul cel

te se finanţează printr-un 
credit de cumpărare ga
rantat de banca austria
că. Rambursarea creditu
lui se face in şase rate 
egale, deci semestriaL Fa
cem precizarea că chel
tuielile pentru credit şi 
garanţie, deci inclusiv do
bânda, sunt de 19 la su
tă pe an, plâtibile tot 
semestrial. Dacă este ne
voie, plata avansului se

poate face tot din credit, 
condiţiile fiind' convenite 
separat.

Desigur, la prima ve
dere, s-ar părea că va
loarea unui animal, care 
este cuprinsă între 3 şi 
3,5 milioane lei, este cam 
ridicată, însă recuperarea 
ei şi eficienţa creşterii’te
nor animale de rasă, în 
ferme 1 bine consolidate, 
var demonstra că o ase
menea investiţie este ren
tabilă. Preferabil este ca 
flecare investitor să-şi 
procure mai /nulte ani- 
male, urmărind constitui
rea unor ferme speciali
zate pe producţia de lap
te, ferme de înalt ran
dament.

Pentru opţiuni şi re
laţii suplimentare, cei 
interesaţi se pot adresa, 
înţr-un termen cât mâi 
scurt posibil, la telefon 
614 612, la serviciul pen. 
tru producţia animală din 
cadrul DAA.

NICOLAE TtRCOB

rea noastră surprindere, 
am descoperit în Cristos 
inelul de legătură între 
om şi Dumnezeu.

Filozoful Hegel a spus 
că tot ce’există, exisţă ra.

CREATORUL LUMII

mai ea â  putut să ajungă 
în contact cu materia im
perfectă şi coruptă.

Evanghelistul loan a com
bătut energic această în
văţătură greşită a gnosti
cilor, spunând că Logosul 
a creat toate lucrurile, in- 
clusiv pământul cu tot ce-i 
pe el. El a scris: „nimic 
din ce a fost făcut, n-a 
fost făcut fără El" şi „El 
era in lume şi lumea a fost' 
făcută prin El, dar lumea 
nu ■ -L-a cunoscut". (loan 
1:3,10) Evanghelistul Toâh 
ne spune că lumea aceas
ta este a lui Dumnezeu, că

Mare* l-a creat pe om. 
Pentru că după concepţia 
lor, El n-a .putut sâ intre 
în contact cu omul cel ma
terial, şi cu atât mai pu
ţin să întreţină o relaţie 
cu EL Ei au crezut că pe 
omul, material şi imper
fect, care suferţ şi moare, 
l-a ereat un dumnezeu in
ferior, din ultima treaptă 
de emanaţiune. Iar astăzi 
Sunt mulţi care cred că 
materia fără raţiune l-a 
făcut pe oih. Oamenii de 
ştiinţă au căutat o zaua de 
legătură între om şi lumea 
animală. Dar noi, spre ma

ţional; că Dumnezeu a 
creat toate lucrurile cu o 
mare înţelepciune. Dar 
spre deosebire de toată 
creaţiunea, omul a fost fă
cut după chipul şi asemă
narea tei Dumnezeu. El 
este singura fiinţă raţiona
lă care poartă această pe- ^ 
cete a Creatorului său din 
care îşi trage obârşia.

Un arhitect care doreşte 
să construiască o clădire, 
mai întâi o concepe în min
te şi o perfecţionează pe 
hârtie ; apoi dă proiectul 
inginerului, ingiherul la 
maiştri şi maiştrii,la mun

citori ; şi numai dupâ a- 
eeea apare edificiul. Tot 
astfel şi Dumnezeu-Ftel a 
făcut un proieet în minte 
a întregii creaţiuni, In ca
re a văzut toate lucrurile 
până şi cel din urmă firi
cel de iarbă. Numai că El, 
spre deosebire de arhitect, 
n-a avut nevoie ca să-Şi 
retuşeze proiectul pe hâr
t i e ; şi n-a avut trebuinţă 
nici de meseriaşi. El în lo. 
cui constructorilor a  ela
borat anumite legi care să 
stea Ia bâza tuturor lucru- ’ 
rilor. Şi în momentul când 
a zis că aceste legi să in
tre în vigoare, toată crea
ţiunea a luat fiinţă. Atât 
legile cele minunate pe 
care le descoperim în crea
ţiune, cât şi armonia, fru
museţea şi complexitatea 
zidirii sunt nişte amprente 
grăitoare ale proiectului 
minţii lui Cristos şi o de
monstraţie permanentă a 

|puterii Cuvântului Lui.

Pastor,
DRAGOMIR STANCU
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A c u m  este t im p u l să a le g e ţ i u n a  d in  c e le

pe lis ta  de p r iv a t iz a re .

în c e p â n d  cu  1 o c to m b r ie ,  până  la  

31 d e c e m b r ie , p u te ţ i d e p u n e  C u p o n u l 

ş i/sau  C a rn e te le  cu  C e r t i f ic a te  5 ; ;  

de P ro p r ie ta te  p e n tru  a p r im i g ra tu it  

a c ţ iu n ile  ce v i se c u v in .

A v e ţ i  la  d is p o z iţ ie  m a te r ia le  de  in fo rm a re  

lis te le  c o m p le te ,  îm p ă r ţ ite  pe d o m e n ii de 

a c t iv ita te  ş i ju d e ţe ,  a fiş e  cu  e x p lic a ţ ii ,« to a te  

m e n ite  să vă  s p r i j in e  p e n tru  a lu a  o  d e c iz ie . 

A c e s te a  se găsesc Ia f ie c a re  c e n tru  de -  

s u b s c r ie re

P e n tru  in fo r m a ţ i i  p r iv in d  m o d u l în ca re -se  face 

ce re re a  o f ic ia lă  de «sch im b ,

a C u p o n u lu i >şi/sau a C a rn e te lo r  cu  C e r t i f ic a te  

de P ro p r ie ta te , p u te ţ i a pe la  ş i la s e rv ic i i  le  «celor 

9  l in i i  te le fo n ic e  d ire c te .

Tel: 650 2793» 650 3940,650 4430,
650 4443, 650 6960,650 4743,

650 5630,650 6244,650 6025

A te n ţ ie ,  o p e ra to r ii vă p o t-s fă tu i d o a r  în  le g ă tu ră  

cu  p ro c e d u r ile  necesa re  s u b s c r ie m  j

;s'>
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C U V Â N TU L O B E R

•  Vând remorcă Pa- 
dîş 1900, telefon Haţeg 
77539, după ora 15,

(021507)
m Vând garsonieră con 

fost I, Orăştie, tel. -647099, 
după ora 20.

(9602)
•  Vând apartament 4 

Camere, etaj IV, preţ con
venabil. Orăştie, 641247.

(9663)
- « Vând ARO - 243. stare 

bună. preţ convenabil. O- 
r&ştie, Viilor, 81.

(9664)
m Vând pian grădină 

CU pomi şi vie. Orăştie, 
telefon 1541121.

(9665)
•  Vând -casă, localitatea 

(fărăţel, nr. 286. Relaţii 
telefon 657116.

(6499)
•  Vând moară cu pie“ 

tre, preţ convenabil. Hu
nedoara, " Peştişu Mare, 
177 A.

(7330) '
•  Vând Mercedes 20QD 

— Cobra. TeL 660796.
(1610)

•  Vindem utilaje pen
tru  brutării, patiserii, piz- 
zerii. Tel. 069/429526 ;
423341. (1553)

•  Vând casă în Orăştie 
cu posibilităţi de privati
zare. Tel. 620493.

(1596)
•  Vând casă Deva, str.

Călugăreni, nr. 83. tele
fon 058/828447, după ora 
18. (1698)

•  Vând apartament 2 
camere decomandate, Băl- 
cescu. Deva, telefon 624002.

(1607)
•  Vând casă, anexe, 

grădină la şosea, (Lunca, - 
comuna Bâiţa. TeL 625935 
sau 615637.

(7716)
•  Vând Dacia 1310, 

an  ' fabricaţie 1985. Tel. 
604119 între 8—16.

(7717)
•  Cumpăr scândură ste- 

far uscat (peste 3 ani}, 
Orăştie' telefon '641268.

(1599)
mwmmm mmr. 0  amm m mmm 0  mmm t

•  S.6. Part Construc
ţii SRL Deva, cu "se
diul în str. Doro
banţi. nr. 32 (în spa
tele fabricii de măta
se), anunţă eomercfali. 
zarea de bolţari zgură, 
la preţul de 51060 lei/ 
mc. (1598)

•  Vând 3QQ0 kg porumb 
fet pfreţul de 140 lei/kg de 
MHuleţi (pe ales), sâm bă.  
fŞ, 14- octombrie 1995, îiî 
gospodăria din satul Ba- 
tîz, nr. 131. Marcu Horia.

Primul venit, primul ser, 
vit l - (1591)

•  Vând teren intravilan 
Slntuhaln zona PUS-') 
telefon 621712.'

(1604)
•  S.C. Viva vinde .insta

laţii satelit cu antene de 
aluminiu. Ia preţuri a- 
vantajoa; e. Deva telefon 
626265 ' ' (7718)

•  Vând rulotă t •.nule»,
fabricaţie 1994 Telefe ** 
629341. (1617)

<• Vând videocasetofon 
l.- ye Aiwa, *>j~< conve 
nafciî Telef n 629341.

m m
•  Pierdut - urnei şo

maj, nr. 11462, pe nu- 
mele Gros Na -1 -» Maria 
Se declară nul.

(1597)
•  Execut tehnoredacta

re computerizată, diverse, 
acte, proiecte, etc., pre
ţuri convenabile. Telefon 
624146. (7720)

•  Societatea Comercială
Zarandtrans S.A. Brad
execută transporturi de 
marfă între 1.1—22 tone, 
la preţuri negociabile, re
pară cutii viteză AK 5, AH 
6, ARO. TV, punţi faţă— 
spate, execută RH pentru 
autovehicule din familia 
Roman, TV, lucrări de
tinichigerie, izolări pentru 
autoturisme, vulcanizări
etc. Informaţii Ia teL 
651310; 650778.

(356498)
•  A luat fiinţă Asocia

ţia familială „Nicu Pa-
ven“ Hunedoara, având 
ea obiect de activitate co
mercializarea produselor 
alimentare si nealimentare

(021506)

•  Sâmbătă, 14 . oc
tombrie 1995, va avea 
loc la Simeria Târ
gul Agricol de Toamnă 
şi Târg de Animale.

(1595)

•  S.0. Part Construc
ţii SRL Deva anun
ţă funcţionarea unui 
depozit en gros în 
str. Dorobanţi, nr. 32, 
■Deva (în spatele fabri
cii de mătase). Depo
zitul comercializează 
mărfuri industriale şi 
alimentare la preţur 
foarte avantajoase. Vă 
aşteptăm !

(1598)

•  GRUPUL ŞCOLAR 
INDUSTRIAL MINIER 
DEVA anunţă organi
zarea concursului de ad
mitere la şcoala de maiştri, 
curs . seral, meseria; elec
tromecanic, în perioada

j S.C. „APROTERRA“  S.A. SIMERIA J 
|  îşi informează clienţii că a aprovizio-1 
I nat şi a pus în vânzare.

•  Lichid antigel „POLAR* concen-1 
trat, care se utilizează în amestec cu apă j 
distilată sau cu apă deduiizată în propor- î 
jţie de l f l ,  asigurând 6 protecţie de — 38 * 

J grade. Preţ de vânzare — 3690 leifkg, j

!cu  ŢVÂ inclus. j
De asemenea, oferă: J

1 •  Anvelope 155—13 la preţul dej
155 418 lei, inclusiv TVA; !
■a ; •  Un bogat sortiment de anvelope J 
|  pentru auto şi tractoare; j
|  •  întreaga gamă de utilaje agricole; S
î  •  Acumulatoare auto, rulmenţi, piese j 
I de schimb pentru auto, tractoare şi maşini j 
i  agricole, etc. la preţuii competitive. (533) i

.18—29 'octombrie 19®. 
Înscrierile se fac Iri pe
rioada 10—17 octombrie 
1995, I.-. recomandarea a. 
i ' - r e  lici şi SU-
tortarea' cheltuielilor de 

-rizare către aeeş- 
iaţil suplimentare la 

; secretariatul şcolii, tele
lei» 621206,

DECESE

•  Cu inimile .tdro.
bite de durere, saţ il 
Kasler 1 ilhelm şi fiul 
Ltldvic anunţă înce
tarea din viaţă după 
o lungă şi grea suf - 
rinţă u care a
fost o bună şi minu
nată soţie, şi mamă

KASLER DOINA 
în vârâtă -de 55 ani. 
Inm :»rmânt n ea mier • 
curi s-d 18, ie  la 
capela rorn; nu catol ică 
Deva.

(1614)

•  Colegele de birou 
şi cooperatorii din 
cadrul Cooperativei 
„Solidaritatea'' anun
ţă încetarea din viar 
ţă '  în urma unui ac- 

.cident a colegei lor
k a s l e r  d o in a

şi exprimă sincere 
condoleanţe familiei 
îndoliate. Dumnezeu 
să o odihnească!

(1614)

•  Sincere condo
leanţe familiei ing. 
Chiorean Liviu în 
marea durere prici
nuită de încetarea din 
viaţă a soţiei sale

ing. CHIOREAN 
OLIVIA

Familia Megieşan.
(1615)

- •  Ileana soţie, Lu
miniţa, Horia şi Nan® 
copii, Toni ginere, A- 
dina şi Clara nepoa
te anunţă eu multă 
durere despărţirea de 
iubitul lor soţ, tată, 
socru şi bunic

ŞTEZAR VALER
înmormântarea are 

loc azi, 11 octombrie 
1995, ora 13, lâ cimi
tirul catolic din Deva. 
Dumnezeu să-l odih
nească!

(1616)

•  Salariaţii de la 
Goratrans Deva, pro
fund mişcaţi de ,fuî- 
gerătoarea trecere în 
nefiinţă a celei care 
a fost o bună colegă,
ŞTEFAN VIORICA, 

sunt alături de fa
milia îndoliată şi 
transmit pe aceasţă 
cale sincere condo
leanţe. Dumnezeu să 
o odihnească în pace!

(1628) '

•  Un ultim oma
giu celei care a fost
ŞTEFAN VIORICA, 

casier la S.C Cora- 
trans S.A. Deva. din 
partea- foştilor colegi 
de la S.G. Romcamion 
S.A. Deva.

(1630)

•  Colegii din Sucursala 
Deva a Băncii Naţionale 
sunt alături de colega lor 
Ştezar Ileana la greaua 
pierdere pricinuită de 
decesul celui care a fost

ŞTEZAR VALER 
Transmitem sincere 'con

doleanţe.
(1612)

•  Familia Stroe Marin 
anunţă moartea fulgeră-

toare » prietenului ■
immemn badEscu

(Mi Mi)
înhumarea — t.>i, , 12 
. nbda, ■ - - î .ş la 

Casa i uarâ. Dumnezeu 
sâ te odihnească! ( i l

•  Colegii de la 
Grupul Şcolar Mate
riale de Construcţii 
Deva sunt alături de 
colega Io p. jf. Ştezar 
' săna la j*i  an » şi 

ibila ţ iei i *- 
re suferită prin dis. 
pariţia fulgerătoare şi 
ncredibilâ a soţului 

»ag- ŞTEZAR 
VALER

S»v,ec; e c Midolea nţe 
familiei îndoliate. , 

(1620)

« Suntem alături tic 
familia greu încercată 
prin decesul celui 
care a fost

ing. ŞTEZAR 
VALER

Dumnezeu să-l odih
nească! Familia Me
gieşan. (1615)

•  Colegii de la 
Î.M.F.A.T. Dacia S.A. 
Hunedoara sunt a - 
lături de colegul lor 
Ştezar Horia la grea
ua pierdere a tată
lui său

ŞTEZAR VALER
Dumnezeu să-l ier

te ! Condoleanţe în
tregii familii îndo
liate. (7335)

•  Un ultim oma
giu celui care a fost 
un cumnat şi unchi 
deosebit,

GHEORGIIE 
DUMITRAŞ 

Din partea fami
liei Blăjan Virgil, 
Maria, Mariana şi 
Menaru. Nu vă vom 
uita niciodată. Dum
nezeu să vă odih
nească In pace I

(1633) -

•  Cu durere în Inimă 
soţul Ghiţă şl copiii Clau- 
diu, Gabi şi Sanda anun
ţă încetarea fulgerătoare 
din viaţă a scumpei lor 
soţie şi mamă ■' 

ŞTEFAN VIORICA 
ELENA

Înmormântarea are loc 
azi, 11 octombrie, ora 13, 
la cimitirul ortodox din 
str, M. Eminescu, Deva.
' (1611)

S.C. BERE RAN1ZSA S.R.L. SATU MARE
. d e p o z it  mm.

W G A J m Â Z Ă
• •  agenţi comerciali pentru oraşele

Deva, Hunedoara;
•  şefi pentru Deva ţi Hunedoara.
— Condiţii: studii medii (avantaj stu

dii supe rioare).
— Vârsta minimă 20 ani.
— Permis de conducere cai. ,,B“. ~
— P si l ilităţi ■ ribvii t mnta- 

joasă.
Cei interesaţi se vor prezente, mier

curi, /? octombrie 1995, ora 15, le depo
zitul societăţii, str. 22 Decembrie (în in
cinta Tipografiei Deva).

CEL MAI MODERN 

' / /  FAST FOOD 

din vestul ţârii

Angajează tinere şi tineri îndemâna
tici, isteţi, plăcuţi şi dornici de muncă 
pentru activitatea specifică. Prezentaţi cu- 
rriculum vitae. Deva, str. Libertăţii, nr. 9 
(în vecinătatea COMTIM).

n i i m i l
Joi, 12 octombrie 1995, ora 17.

(021801)

CALCULATOARE PERFORMANTE

la cele mai mici preţuri se pot obţine 
şi cu plata în 12—-18 rate lunare, de la 

S.C. SIGMA PLUS DIN DEVA
Termen de garanţie -între 12 şi 36 

luni.
De asemenea, oferim, consumabile 

dischete, riboane, hârtie pentru ma
şini de scris, fax, imprimantă, xerox, 
etc.

Informaţii la sediul firmei din Deva, 
str. M. Eminescu, nr. 2, telefon 612661 
între orele 9-17. (534)

JTAX1

f f
YELLOW CfVB

TAXIURILE GALBENE
CU CELE MAI MICI TARIFE

24 de ore din 24, 
la dispoziţia dumneavoastră !

RAPID - IEFTIN - COMOD
Deva 

Strada 

M. Eminescu 

nr. 2

Tel. 61 66 65

Taxarea se face din momentul 
preluării clientului _  

TOTUL LA TELEFON 9 5 3

s .c .
F & P

TRANS S.R.L.

«1 y i l  •  Nr. 1487 •  Miercuri, 11 oetombrie 1995


